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Enkätundersökning till länsstyrelserna om mottagande och bosättning av nyanlända  
 
1. Har länsstyrelserna av riksdag och regering fått tillräckliga förutsättningar att genom 
integrationsuppdraget (uppgifter i instruktion och regleringsbrev) uppnå det av riksdagen beslutade 
nationella integrationspolitiska målet? 
Antal svarande: 21 

 
1b. Om nej - vad skulle i så fall behövas? 

Flera svarsalternativ är möjliga. 

Antal svarande: 8 

 
Annat, ange vad: 
Antal svarande: 4 

 
2. Är de styrmedel som länsstyrelsen idag förfogar över tillräckliga och ändamålsenliga för uppgiften 
att verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna för att ta emot nyanlända? (Med 
styrmedel avses bl.a. uppgifter i instruktion, regleringsbrev, ekonomiska resurser m.m.). 
Antal svarande: 21 

 



 
 

 
 
2b. Om nej – vilka styrmedel/verktyg skulle länsstyrelsen i så fall behöva? 
Antal svarande: 16 

 
3. Följer regeringen regelbundet upp hur länsstyrelsen genomför sitt integrationsuppdrag samt 
resultatet av verksamheten och de insatser som syftar till att öka kommunernas 
mottagningskapacitet? 
Antal svarande: 21 

 
 
3b. Om ja – på vilket sätt sker denna uppföljning? 
Antal svarande: 19 

 
4. Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna för att ta emot 
nyanlända. Har kommunerna i ert län generellt en tillräckligt god beredskap och kapacitet för att ta 
emot nyanlända? 
Antal svarande: 21 

 
4b. Om nej – vad beror det på? 
Antal svarande: 5 

5. Givet den kännedom som länsstyrelsen har om länets kommuner och utifrån faktorer som 



 
 
nuvarande och historiskt mottagande – finns det hos någon/några av kommunerna i länet 
beredskap och kapacitet för att ta emot fler anvisade nyanlända jämfört med nuvarande mottagande 
(kommuntal)? 
Antal svarande: 21 

 
5b. Om ja - vilka kommuner? 
Antal svarande: 14 

 
6. Bedöms kommunerna i länet generellt ha en ändamålsenlig organisation och tillräckliga 
personella resurser för att ta emot och introducera nyanlända som anvisas till och bosätter sig i 
kommunen? 
Antal svarande: 21 

 
7. Arbetsförmedlingen ska, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, fastställa en 
fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal). Är länstalen ett ändamålsenligt styrmedel för 
att öka kommunernas mottagande av nyanlända? 
Antal svarande: 21 

 
7b. Om nej – vad beror det på? 
Antal svarande: 13 

 
8. Är länstalen ett ändamålsenligt styrmedel för att uppnå en jämnare spridning av nyanlända mellan 
länen? 
Antal svarande: 21 



 
 

 
8b. Om nej – vad beror det på? 
Antal svarande: 9 

 
9. Bedöms de länstal (anvisningsbara platser samt planeringstal för självbosatta) som tas fram i 
samråd med Arbetsförmedlingen vara rimliga för länsstyrelsen att uppnå i förhållande till 
kommunernas mottagningskapacitet i länet? 
Antal svarande: 21 

 
10. Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om mottagande för 
bosättning av nyanlända (kommuntal). Vilka är idag de huvudsakliga hindren och utmaningarna när 
det gäller att träffa överenskommelser med kommunerna? 

Flera svarsalternativ är möjliga. 

Antal svarande: 21 



 
 

 
Annat, ange vad: 
Antal svarande: 9 

 
11. Om det finns kommuner i länet som länsstyrelsen inte har en överenskommelse med – vad beror 
det på? 
Antal svarande: 18 

 
12. Bedömer länsstyrelsen att överenskommelserna borde ha en annan juridisk status (bindande 
avtal istället för frivilliga överenskommelser) för att öka kommuneras mottagande? 
Antal svarande: 21 



 
 

 
13. Är förutsättningar för förvärvsarbete/egen försörjning idag i praktiken en utgångspunkt vid 
länsstyrelsens överenskommelser om kommuntal? 
Antal svarande: 21 

 
13b. Om nej – varför är det inte så? 
Antal svarande: 8 

 
14. Har införandet av kostnadstäckning för kommunernas hyreskostnader (tomhyror) underlättat för 
länsstyrelsen att träffa överenskommelser med kommunerna? 
Antal svarande: 21 

 
15. Bedöms förändringarna i det statliga ersättningssystemet (kommunersättningar vid 
flyktingmottagande) med införandet av prestationsbaserade ersättningar bidra till att öka 
kommunernas mottagande? 
Antal svarande: 21 



 
 

 
15b. Om nej – varför inte? 
Antal svarande: 4 

 
16. Vad (avseende såväl stat som kommun) skulle behöva göras för att få kommunerna att ta emot 
fler nyanlända i behov av bosättning och få ett jämnare mottagande mellan kommunerna? 
Antal svarande: 21 

 
17. Är länsstyrelsens bedömning att § 37-medel på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bidrar till att 
öka kommunernas mottagningskapacitet? 
Antal svarande: 21 

 
17b. Om nej – vilken typ av statliga stimulansmedel skulle behövas? 
Antal svarande: 4 

 
18. Är de § 37-medel som länsstyrelsen årligen tilldelas tillräckliga för de behov som bedöms finnas 
i länets kommuner? 
Antal svarande: 21 

 
19. Är bedömningen att den mellankommunala och regionala samverkan av mottagandet och 
etableringen av nyanlända fungerar på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till de behov som finns 
av detta i länet? 
Antal svarande: 21 



 
 

 
19b. Om nej – vilka åtgärder behöver vidtas för att förbättra samverkan? 
Antal svarande: 10 

 
20. Finns det behov av ökad samverkan med andra länsstyrelser och kommuner i andra län för att 
länets kommuner ska kunna ta emot fler anvisade nyanlända? 
Antal svarande: 21 

 
21. Samverkar länsstyrelsen regelbundet med Migrationsverket när nya anläggningsboenden 
öppnas i länet? (Med samverkan avses t.ex. en regelbunden dialog.) 
Antal svarande: 21 

 
21b. Om nej – finns det ett behov av samverkan med Migrationsverket kring detta? 
Antal svarande: 4 

 
22. Samverkar länsstyrelsen regelbundet med Arbetsförmedlingen lokalt och/eller regionalt kring 
nyanländas etablering? 
Antal svarande: 21 



 
 

 
22b. Om nej – finns det ett behov av samverkan med Arbetsförmedlingen lokalt och/eller regionalt 
kring detta? 
Antal svarande: 1 

 
23. Bedöms länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända, 
webbplatsen informationsverige.se, vara ett ändamålsenligt verktyg för att nyanlända lättare ska 
kunna söka bostad själva? 
Antal svarande: 21 

 
24. Har kommunerna i ert län generellt en tillräckligt god beredskap och kapacitet för att ta emot 
ensamkommande barn (givet den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2014)? 
Antal svarande: 21 

 
24b. Om nej – vad beror det på? 



 
 

Inga svar. 

 
25. Vilka åtgärder har länsstyrelsen vidtagit för att skapa fler platser för ensamkommande barn i 
länet? 
Antal svarande: 21 

 
26. Vad mer skulle behöva göras för att skapa fler platser för ensamkommande barn i länet? 
Antal svarande: 21 

 
27. Den 1 januari 2014 trädde en lagändring i kraft som ger Migrationsverket utökade möjligheter att 
anvisa en kommun som ska ordna boende för ensamkommande barn. Bedöms denna förändring 
påverka länsstyrelsens möjligheter att träffa överenskommelser med kommunerna om att ta emot 
nyanlända vuxna? 
Antal svarande: 21 

 
28. Har kommunerna i ert län generellt en tillräckligt god beredskap och kapacitet för att ta emot 
kvotflyktingar? 
Antal svarande: 21 

 
28b. Om nej – vad beror det på? 
Antal svarande: 3 
 
29. Finns det några skillnader kring mottagandet av kvotflyktingar, andra nyanlända vuxna eller 
ensamkommande barn som påverkar kommunernas möjligheter och vilja att ta emot? 
Antal svarande: 21 

 
30. Övriga synpunkter, kommentarer, förslag m.m.? 
Antal svarande: 12 


