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Mötets ärendenummer

KS 2022.607

Kommunstyrelsens protokoll
Plats och tid

Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2022-04-26, kl. 13.00–13.50

Beslutande

Johan Bolinder (M)
Åsa Ekblad (M), 2:e vice ordförande
Kent Olsson (SkuP)
Solbritt Lundgren (C)
Lena Axelsson (S), ordförande
Roland Hansson (S)
Babak Rahimi (V)
Loubna Stensåker-Göransson (M)
Ingemar Johansson (C)
Ingvar Wennersten (SD), justerare
Tommy Göransson (S)
Göran Rudelius (S)

Övriga närvarande

Christian Björkqvist, kanslichef
Marcus Willman, kommundirektör

Justerade paragrafer

§ 109

Justering

Protokollet har justerats digitalt.
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Ärenden vid dagens sammanträde
KS § 109

Migrationsverkets fördelningsnyckel för skyddsbehövande enligt
massflyktsdirektivet samt förfrågan om eventuellt omfördelning av tal på
kommunnivå
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Migrationsverkets fördelningsnyckel för
skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet samt
förfrågan om eventuellt omfördelning av tal på
kommunnivå

Ärendenummer KS 2022.597

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande och 2 vice ordförande ges i uppdrag att
formulera och underteckna kommunens yttrande i enlighet med den förda
diskussionen.
Sammanfattning av ärendet
Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av personer i Sverige
och detta gäller även flyktingar med stöd av massflyktsdirektivet. Ny lag
föreslås träda i kraft 2022-07-01 där Migrationsverket föreslås bland annat
få rätt att anvisa en kommun att ordna boendet för dessa personer.
Kommunerna ska få ersättning för anvisningarna och ersättningar liksom
fördelningen av anvisningar ska regleras i förordningen. Hur ersättningen
ska distribueras och vad den ska täcka är ännu inte klart.
Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell som
skapar en jämn fördelning mellan landets kommuner vid anskaffning av
boende för skyddsbehövande enligt massflyktingsdirektivet. Syftet är att ge
kommuner och andra aktörer bättre förutsättningar att planera och förbereda
mottagandet. Regeringen har också gett länsstyrelserna i uppdrag att i
samverkan med Migrationsverket delta i genomförandet av att åstadkomma
en jämn fördelning av skyddsbehövande ukrainare samt föra dialog med
kommunerna i respektive län om detta.
Regeringen har bett Migrationsverket att ta fram scenarier och uppdaterade
kostnadsberäkningar utifrån den uppkomna situationen. Migrationsverkets
huvudscenario är att ca 76 000 personer på flykt från Ukraina kommer att
söka skydd i Sverige till och med juni 2022. I det högre scenario som
Migrationsverket har beräknat är det 212 000 personer och i det lägre
scenariot är det 27 000 personer som kan komma att söka skydd i Sverige
till och med juni 2022. Det råder stor osäkerhet kring hur många som
kommer att söka sig till Sverige och hur många som söker skydd i andra
EU-länder. Det har fram till 2022-04-18 kommit 32 289 personer (i paritet
mellan det lägre- och huvudscenariot) till Sverige och ny prognos kommer
släppas 2022-04-27.
Migrationsverk har tagit fram en fördelningsnyckel och utgått från
principerna för fördelning enligt nuvarande gällande lag (2016:38) om
mottagande av visa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen).
Fördelningsnyckeln innehåller variabler från kommunens asylmottagande,
arbetsmarknad och befolkningsstorlek. Fördelningsnyckeln har tagits fram
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baserat på huvudscenariot att 76 000 personer kommer till Sverige samt
antal skyddsbehövande ukrainare med beviljat uppehållstillstånd som
kommit till Sverige 2022-04-12 (25 191 personer).
Totalt
Sverige: 76 000
Skåne:
Skurup:

Ukrainare massf.d 2022-04-12
25 191

9 506

3 027

152

27

Kommuner i Skåne kan påverka fördelningstalet på kommunnivå i länet
genom frivilliga överenskommelser kommuner emellan. Fördelningstalet på
länsnivå kan dock inte förändras. Överenskommer kommuner om annan
fördelning av antalet ska detta vara förankrade på kommunledningsnivå i de
kommuner som är inblandade i
omfördelningen.
Scenariot visar på att Skurups kommun kommer anvisas 152 stycken utifrån
massflyktingsdirektivet. Bedömningen utifrån statistiken tyder på att
samtliga 152 individer inte kommer anvisas till Skurup 2022-07-01. Det
fanns 2022-04-12 cirka 27 personer av dessa som hade egenbosatt sig i
Skurups kommun. När nya lagen föreslås träda i kraft är det många
osäkerhetsfaktorer kring hur många personer som är egenbosatta i Skurups
kommun utav dem och hur många som kan bo kvar i de boende de har.
Skurups kommun har beslutat att färdigställa ”före detta vandrarhemmet”
med totalt nio enkelrum med max 4 personer/rum (totalt max 36 personer). I
övrigt föreligger ingen ledig boendekapacitet. Tidigare diskussion har berört
Blåklintens förskola (10 lägenheter) men inget beslut finns.
I dagsläget finns inga ekonomiska medel eller personella resurser avsatta för
ändamålet.
Under kommunstyrelsens behandling konstateras att det är orimligt att ta
ställning till det föreslagna kommuntalet innan såväl boendekrav som
ersättningsform har klargjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS 2022.597
Lst informationsbrev 14 april Till kommunerna i Skåne- Jämn fördelning av
skyddsbehövande
Bilaga 1 Fördelningsnyckel skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet läns- och kommunnivå
Bilaga 2. Strategi för jämn fördelning för boenden för skyddsbehövande
fram till juli
Information från Länsstyrelsen 2022-04-21 KS 2022.597
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Förslag till beslut under sammanträdet
Johan Bolinder (M) yrkar att kommunstyrelsens ordförande och 2 vice
ordförande ges i uppdrag att formulera och underteckna kommunens
yttrande i enlighet med den förda diskussionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på det framställda yrkandet och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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