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Bakgrund Sverige
• 180 000 flyktingar 2015

• Ny lagstiftning om anvisning av nyanlända från 2016-03-01 
2016:38 lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare

• Anvisningstal 2016 – 98 personer från migrationsverkets boenden

• Anvisningstal för ensamkommande barn ingår inte i siffran – antalet 
beräknas bli minst lika stort. 

• 1994:137 Lag om mottagande av asylsökande m fl

• Eget boende, det vill säga de som under asyltiden själva ordnar sitt 
boende,  ligger utanför den anvisade volymen men finns med i 
beräkningen av kommunens åtagande

• Anvisningstalen de kommande två åren beräknas att bli minst 
dubbelt jämfört med 2016
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Politiska överväganden
• Det är bättre att satsa på fler mindre enheter
• Alla delar av kommunen ska dela på ansvaret
• Om möjligt ska flera boendekategorier blandas
• Alla nu identifierade platser visas ortsvis på respektive 

ortsutvecklingsmöte
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Kriterier
Kommunägd samhällsnära mark
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38 Platser där kommunen 
äger mark och där det är 
möjligt att anlägga bostäder

Kommer att kompletteras 
med fler platser efterhand
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Starrkärr/ 
Kilanda
Ingen plats
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Bostadsalternativ

• Permanenta bostäder
• Modulbostäder
• Mobila lösningar

• Boende för personer med permanent och tillfälligt 
uppehållstillstånd

• Avsikten är att börja med mobila lösningar, för att 
efterhand gå över till moduler och permanenta 
bostäder
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Tidsbegränsat bygglov
När får ett tidsbegränsat bygglov ges

• den sökande har begärt ett tidsbegränsat bygglov, och
• åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid

När ska tidsbegränsade bygglov inte ges
Tidsbegränsat bygglov ska inte ges:
• om den bygglovspliktiga åtgärden uppfyller samtliga förutsättningar för 

permanent bygglov
• om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet

Giltighetstid för tidsbegränsade bygglov
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Kan förlängas 5 år till.
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Bostadsetablering - Volym

Förvaltningens bedömning
• 98 personer motsvarar 50-65 lägenheter 

beroende på hushållets storlek
• Kommande år krävs 125 – 150 lägenheter/år
• Det är bättre att bygga flera mindre bostäder 

10 – 20 bostäder * 10 
istället för större enheter
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Bostadsplanering i Ale 

Omfattar ej planerade bostäder för anvisade nyanlända
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År Nya bostäder Befolkningsökning % Tillväxt
2016 250 733 2,5
2017 469 1041 3,5
2018 449 997 3,3
2019 463 1028 3,2
2020 390 866 2,7
2021 599 1330 4
2022 566 1257 3,6
2023 499 1108 3,1
2024 494 1097 2,9
2025 444 986 2,6
2026 394 875 2,2
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Frågor till ortsutvecklingsmötet
• Ser ni andra möjliga lokaliseringar?
• Känner ni till hus, eller lägenheter som skulle kunna bidra till lösningar med 

kommunens uppdrag?

Du har möjlighet att anmäla bostäder via webben
http://ale.se/valkommenhem

• Hur ska etableringen gå till för att det ska bli så bra som möjligt?
• Övriga synpunkter
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Hemsida för 
anmälan

http://ale.se/valkomm
enhem
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