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Kommunstyrelsen
2015-10-13

Tillfälliga boendeplatser för asylsökande (KS/2015:710)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att ansvara för tillfälliga boendeplatser enligt Migrationsverkets begäran, tills dess frågan
förfaller eller beslut fattas om annan ordning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen ger socialförvaltningen i uppdrag att förbereda för
driftstart av ytterligare objekt för tillfälliga boendeplatser för asylsökande, om totalt 100 platser, enligt vad som beskrivs i projektbeskrivningen för projektet Tillfälliga boendeplatser för asylsökande. Driftstart
sker först efter inkommen begäran från Migrationsverket. Faktiska kostnader ersätts av Migrationsverket.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Utifrån den rådande situationen med ett snabbt ökat antal asylsökande finns
ett behov av att beredskap tillskapas i länets samtliga kommuner för att akut
kunna ta emot asylsökande i tillfälliga boenden. Allt driftansvar för dessa
tillfälliga boendeplatser ligger på kommunen, men alla kostnader ersätts av
Migrationsverket. Även kostnader för iordningsställda objekt som inte
kommer till användning ersätts.
Frågan om tillfälliga boendeplatser för asylsökande ligger inte i kommunens
uppdrag idag och är därför inte heller reglerat vem som ansvarar för. Av det
skälet hanteras frågan inom kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet
med kommunstyrelsens reglemente § 2, punkt 14: ha hand om förvaltningen
av kommunala angelägenheter i övrigt som inte någon nämnd ansvarar för,
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till dess kommunfullmäktige utsett annan ansvarig nämnd.
Arbetet bedrivs i projektform under socialförvaltningens ledning. Projektgruppen har att komma fram till förslag på ytterligare objekt om totalt 100
platser.
På tisdagen den 6 oktober meddelade kommunen Migrationsverket att vi
preliminärt kan bistå med 40-50 platser med driftstart den 19 oktober samt
att vi fortsätter arbeta för att kunna erbjuda ytterligare 40-50 platser inom
kort under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Ärendet

Ärendet behandlas på ett av kommunstyrelsens ordförande begärt extra
sammanträde, enligt kommunallagen 6 kap. § 18.

2[2]
Dnr KS/2015:710

Yrkande
Kommunstyrelsen 2015-10-13
Ärende 204 Tillfälliga boendeplatser för asylsökande (KS/2015:710)
Sverigedemokraterna anser att förslaget är oacceptabelt samt något vi aldrig kan ställa oss
bakom, stora kostnader för skattebetalarna och ovärdigt ur ett medmänskligt perspektiv gör att
Sverigedemokraterna anser förslaget ogenomtänkt och något som beslutas i panik.
Det är inte vår politik som skapat denna situation och det finns tyvärr heller inget i dagsläget
som tyder på att detta endast kommer röra sig om tillfälliga lösningar för flyktingmottagandet
i kommunen.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Östen Granberg

YRKANDE
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
2015-10-13
Ärende 204

Tillfälliga boendeplatser för asylsökande (KS/2015:710)

Vi stödjer förslaget om att upprätta tillfälliga boendeplatser i kommunen för
asylsökande.
Att upprätta tillfälliga boendeplatser i kommunhuset kommer att innebära ett flertal
praktiska problem, inte minst säkerhetsmässigt och vi anser inte att detta är ett
alternativ. Kommunen bör hitta bättre och mer ändamålsenliga lokaler.
Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

bifalla ordförandeförslaget förutom den delen i tjänsteskrivelsen som handlar
om kommunalhuset.

Jimmy Baker (M)
Stefan Dayne (KD)
Robert Steffens (C)

Instämmer i yrkandet såsom ett yttrande

Lars Johansson (FP)

Sid 1 (1)

Kommunstyrelsen
Särskilt yttrande
Ärende 204: Tillfälliga boendeplatser för asylsökande (KS/2015:710)
Vi kristdemokrater stödjer förslaget om att upprätta tillfälliga boendeplatser i kommunen
för asylsökande. Sverige tar emot många flyktingar och deras anhöriga. Det är vår
moraliska skyldighet att göra det för människor som tvingats lämna sitt hemland och är i
behov av skydd. Vår kristna människosyn och värdegrund vägleder oss i synen på en
human flyktingpolitik.
Kristdemokraterna värnar en migrationspolitik som bygger på öppenhet, respekterar
asylrätten och värnar de värden och principer som skyddsgrunderna bygger på. Det är
viktigt att Sverige, idag och i framtiden, ger skydd till de som flyr undan förföljelse, krig
och förtryck och i trygghet kan ge dem en chans att bygga upp sina liv igen.
Det står i ärendet att utifrån den rådande situationen med ett snabbt ökat antal asylsökande
så finns ett behov av att skapa beredskap i länets samtliga kommuner för att akut kunna ta
emot asylsökande i tillfälliga boenden. Behovet är enligt Migrationsverket 400 platser per
dag med en maximal omsättningstid på upp till en vecka, det innebär ca 80-100 platser i
Botkyrka kommun. Det är dock mycket viktigt att alla kommuner i länet hjälps åt för att
inte ytterligare öka belastningen på de kommuner som redan gjort mycket i frågan.
Vi befinner oss i ett läge där vi inte har tillräcklig fakta om vilka lokaler som finns till
förfogande i kommunen. Den tekniska förvaltningens fastighetsenhet ges nu i uppdrag att
göra en inventering över de lokaler som kommunen förfogar över eller de inhyrda. Denna
inventering har vi bett om att få genomförd länge.
Dessa brister i information om kommunens lediga lokaler leder till att situationen blir
relativt drastisk då man bl.a. föreslår att inhysa människor i kommunalhuset med allt vad
det innebär och i gruppboendet i Tullinge vilket är i behov av renoveringar.
Vi måste kunna ta emot och inhysa människor i kommunen på ett rimligt och
genomförbart sätt som tillgodoser alla behov för de tillfälligt boende på ett drägligt sätt och
som samtidigt inte påverkar de kommunala verksamheterna alltför mycket. Att upprätta
tillfälliga boendeplatser i kommunhuset kommer att innebära ett flertal praktiska problem,
inte minst säkerhetsmässigt och vi anser inte att detta är ett alternativ. Kommunen bör
hitta bättre lösningar för lokaler snarast möjligt. Andra bättre alternativ kan vara på Lida,
olika lokaler på Hågelby – bl.a. vandrarhemmet och klockhuset, lokaler i Subtopiaområdet,
Hangaren m.fl.
Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Besöksadress
Box 251
Munkhättevägen 45
147 01 Tumba Tumba

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Organisationsnummer 815601-0780
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se

Sid 2(2)

I ärendet framgår inte om kommunen har involverat civilsamhället. Har frågan ställts till de
olika samfund och föreningar som finns i kommunen? Det gäller inte enbart om att ordna
en säng. Vi måste också bistå med mänsklig värme, gemenskap och relationer för
människor på flykt och här tror vi att de olika föreningar och församlingar som finns i
kommunen skulle kunna göra mycket och kommunen bör stödja dessa.

Tumba 2015-10-13

Stefan Dayne (kd)
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Socialförvaltningen
stöd- och utvecklingsenheten

2015-10-07

SN/2015:196

Referens

Mottagare

Joachim Heimersson

Kommunstyrelsen

Tillfälliga boendeplatser för asylsökande (SN/2015:196)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att ansvara för tillfälliga boendeplatser enligt Migrationsverkets begäran, tills dess frågan
förfaller eller beslut fattas om annan ordning.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Kommunstyrelsen ger socialförvaltningen i uppdrag att förbereda för
driftstart av två objekt för tillfälliga boendeplatser för asylsökande, om
totalt 100 platser, enligt vad som beskrivs i projektbeskrivningen för
projektet Tillfälliga boendeplatser för asylsökande. Driftstart sker först
efter inkommen begäran från Migrationsverket. Faktiska kostnader ersätts av Migrationsverket.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet

Utifrån den rådande situationen med ett snabbt ökat antal asylsökande finns ett
behov av att beredskap tillskapas i länets samtliga kommuner för att akut
kunna ta emot asylsökande i tillfälliga boenden. Allt driftansvar för dessa tillfälliga boendeplatser ligger på kommunen, men alla kostnader ersätts av Migrationsverket. Även kostnader för iordningsställda objekt som inte kommer
till användning ersätts.
Frågan om tillfälliga boendeplatser för asylsökande ligger inte i kommunens
uppdrag idag och är därför inte heller reglerat vem som ansvarar för. Av det
skälet hanteras frågan inom kommunstyrelsens ansvarsområde i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente § 2, punkt 14: ha hand om förvaltningen av
kommunala angelägenheter i övrigt som inte någon nämnd ansvarar för,

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08 - 53 610 00
Direkt 08 - 530 618 51 · Sms · E-post joachim.heimersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
stöd- och utvecklingsenheten
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till dess kommunfullmäktige utsett annan ansvarig nämnd.
Arbetet bedrivs i projektform under socialförvaltningens ledning. Projektgruppen har att komma fram till förslag på två objekt om totalt 100 platser.
På tisdagen den 6 oktober meddelade kommunen Migrationsverket att vi preliminärt kan bistå med 40-50 platser med driftstart den 19 oktober samt att vi
fortsätter arbeta för att kunna erbjuda ytterliga 40-50 platser inom kort under
förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Bilaga: Projektbeskrivning Tillfälliga boendeplatser för asylsökande

PROJEKTBESKRIVNING
Socialförvaltningen
stöd- och utvecklingsenheten

2015-10-06

Referens

Mottagare

Joachim Heimersson

Kommunstyrelsen

Version PA1 (se dokumentstyrning i Metoder och hjälpmedel)

Projektbeskrivning

Tillfälliga boendeplatser för asylsökande

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08 - 53 610
00
Direkt 08 - 530 618 51 · Sms · E-post joachim.heimersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se
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Bakgrund

Utifrån den rådande situationen med ett snabbt ökat antal asylsökande finns ett
behov av att skapa beredskap i länets samtliga kommuner för att akut kunna ta
emot asylsökande i tillfälliga boenden. Den här typen av boende ska användas
i väntan på att Migrationsverket kan ordna fram och slussa sökande vidare till
Migrationsverkets anläggningsboenden. Behovet är enligt Migrationsverket
400 platser per dag med en maximal omsättningstid på upp till en vecka, det
innebär ca 80-100 platser i Botkyrka kommun. Allt driftansvar för dessa tillfälliga boendeplatser ligger på kommunen, men alla kostnader ersätts av Migrationsverket. Även kostnader för iordningsställda objekt som inte kommer till
användning ersätts. Senast på tisdag den 6 oktober behöver Migrationsverket
återkoppling på antalet möjliga platser samt hur lång tid vi bedömer det tar att
iordningsställa de tillfälliga boendeplatserna.
Efter dialog med kommundirektör Mattias Jansson sattes följande planering Arbetet kommer bedrivas i projektform under socialförvaltningens ledning.
Styrgrupp i det här uppdraget utgörs av förvaltningschefer eller av dem utsedd
person. Projektgruppen får i ett första uppdrag att ta fram förteckning över
möjliga objekt och antal platser som kan iordningsställas, samt att göra en uppskattning av hur lång uppstartstiden är för att få sovplatser, mathållning, drift,
hälsoskydd och brandskydd på plats för varje boende.
På tisdagen 6:e oktober meddelade kommunen Migrationsverket att vi preliminärt kan bistå med 40-50 platser med driftsstart 19:e oktober samt att vi fortsätter arbeta för att kunna erbjuda ytterliga 40-50 platser inom kort.
Mål för projektresultatet

Förbereda två objekt för driftsstart på Migrationsverkets begäran med en total
kapacitet på 80-100 platser så snart som möjligt.
Organisation, ansvar och befogenheter

Projektledare
Joachim Heimersson, soc (även kontaktperson gentemot Migrationsverket)
Projektdeltagare
Monica Blommark, klf (ekonomi)
Sofia Conrad, vof (matleveranser)
Susanne Sallami, vof (drift)
Tomas Eriksson, tef (fastighet)
Astrid Bräne, soc (inventarier)
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Jan Köhler, soc (drift)
Charlotta Ohlsson, uf
Pernilla Hellman, kof
Tove Bodin, avux
Andreas Liljenrud, avux
Maria Forsberg, soc (kommunikatör)
Referensgrupp - kompetenser som tas in vid behov
Ann-Sofie Glimdalen, sbf, livsmedelsinspektör
Sofia Sjöstedt, sbf, miljöinspektör
Anders Kuysler, klf, upphandling
Marcus Qvennerstedt, klf, säkerhet
Cristina Reeves, AB Vårljus, drift
Anneli Fager, sbf, bygglov
Styrgrupp
Förvaltningschefer eller av dem utsedda. Styrgrupp har ännu ej sammanträtt
och i dess ställe har Jörgen Skagerdahl, förvaltningschef tekniska förvaltningen
och Sara Hellblom-Gustafsson, verksamhetschef stöd- och utveckling socialförvaltningen, fungerat som tillfällig styrgrupp för projektet.
Beskrivning av genomförandet

Tekniska förvaltningens fastighetsenhet har fått i uppdrag att inventera objekt
som kommunen förfogar över, antingen som ägare eller inhyrda. Utgångspunkten i bedömningen har varit objektets standard, att antalet platser är minst 40
samt att konsekvenserna för kommunens ordinarie verksamheter blir så små
som möjligt. Knappa tjugo alternativ har utretts där ett tydligt alternativ har
framkommit:
Stendalsvägen 61, Tullinge: Tomställt gruppboende inför väntan på nybyggnation. Kommunen äger lokalen och vård- och omsorgsförvaltningen har kontrakt internt. 40-50 platser är bedömningen av kapaciteten. Befintliga toaletter
och duschar bedöms täcka behovet. Boendet kan vara i drift fram till årsskiftet
utan att det får några konsekvenser för verksamheten. Efter det innebär det en
försening av ombyggnation av boendet och därmed också ökade kostnader för
externa placeringar. Vård- och omsorgsförvaltningen godkänner ett användande för tillfälliga boendeplatser fram till årsskiftet.
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I nuläget utreds ytterligare tre objekt i följande rangordning – Fittja gård, Alby
gård, delar av plan 2 kommunalhuset. Aktuell information gällande objekten:
Fittja gård, Fittja: I dagsläget för få antal platser då hela objektet inte kan nyttjas. Ser över möjligheterna att kunna nyttja hela objektet. Duschar kan användas på Fittjabadet.
Alby Gård, Alby: Kapacitet minst 40 platser. Objektet i behov av renovering.
Duschar behöver kompletteras i form av modullösningar.
Munkhättevägen 45, delar av plan 2, Tumba: Två konferensrum omvandlas till
sovsalar. Befintlig restaurang används för matservering. Befintliga toaletter
plan 1 och 2 täcker behovet. Två omklädningsrum i idrottshuset avsätts för att
nyttjas av de boende. Kapacitet 40-50 platser. Då nyttjande av lokalen som
boende ej täcks av detaljplanen, behöver en bygglovsansökan göras. In- och
utpassering ur kommunalhuset kan lösas med extra bemanning utanför kontorstider. Konsekvenser för verksamheten är att två mötesrum tas ur bruk samt
att lunchrestaurangen ej kan nyttjas.
Hyresavtal måste tecknas med driftansvarig förvaltning.
Det bör även påpekas att Lida friluftsgård är ett alternativ som utretts och kan
bli möjligt att nyttja efter nyår. Efter diskussioner med Christer Kalte, UBAB,
skulle det kunna ha en kapacitet på ca 60 platser utifall att det skulle bli aktuellt.
Inför uppstart – det praktiska

Inköp inventarier samt möblering görs av boenheten, socialförvaltningen, som
bedömer att de behöver 4-7 dagar för att lösa det.
Fastighetsenheten ansvarar för sophantering, genomgång av brandskydd samt
att erforderliga avtal för ett korrekt nyttjande av lokalen tas fram.
Vård- och omsorgsförvaltningen bemannar med driftansvarig samt personal ur
ordinarie verksamhet i ett första läge. Arbetsgrupp med verksamhetschef från
socialförvaltningen respektive vård- och omsorgsförvaltningen samt driftansvarig tillsätts för att hantera bemanningsfrågan. AB Vårljus kommer ingå för
att bidra med sakkunskaper runt drift och bemanning.
Vård- och omsorgsförvaltningen kan inom en vecka lösa produktion av upp till
100 portioner frukost, lunch och kvällsmat inom ordinarie verksamhet under
veckans samtliga dagar.
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen kan lösa produktion av
frukost och lunch måndag-fredag utifall ett boende blir aktuellt på plan 2. Övriga måltider kan då levereras från vof.
Transportcentralen bistår med att lösa leveranser av mat.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen kan bistå med tvätt av
boendes kläder samt sängkläder inom ordinarie verksamhet.
Säkerhetschefen gör en riskbedömning av säkerhetsfrågan och vilka resurser
som kan behöva tillsättas.
Kommunikation

Kommunikatör, socialförvaltningen, ansvarar för kommunikation internt, externt samt med media och får stöd av kommunikatörer på kommunledningsförvaltningen. Jörgen Skagerdahl är utsedd talesperson tillsvidare.
Ekonomi

Alla direkta kostnader som uppstår till följd av etablering och drift av tillfälliga
boendeplatser för asylsökande ska återsökas från Migrationsverket. Socialförvaltningen kommer i samarbete med kommunledningsförvaltningen hanterar
denna återsökning.
Vid kontering/bokföring av kostnaderna som uppstår till följd av etablering
och drift ska projektnummer 5529 användas. Rätten att belasta projektet med
kostnader har de personer som är utsedda till detta.
Typ av kostnader som uppstår/kan uppstå vid förberedelse för drift
• Inköp sängar, madrasser, täcken, kuddar, sängkläder
• Inköp övriga inventarier
• Inköp köksutrustning, tallrikar, glas och bestick
• Inköp hygienartiklar och handdukar
• Diverse transportkostnader
• Kommunikation
Typ av kostnader som uppstår/kan uppstå vid drift
• Personalkostnader
• Kostnader för rekrytering
• Mat samt matleveranser
• Lokaler inkl. el, vatten, värme och sophantering
• Lokalvård

6 [7]

BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen
stöd- och utvecklingsenheten

•

7 [7]

PROJEKTBESKRIVNING
2015-10-06

Säkerhetsfrågor

Frågor som ej behandlats ännu

Lokalvård i lokalerna ska undersökas om det kan lösas av kommunens egen
städservice.
Tid- och aktivitetsplan
Uppgiftsnamn

ID

Ansvarig

Uppgiftsanteckningar

Start

Slutför

Varaktighet

1

Hitta ytterligare ett objekt

Tomas Eriksson

2015-10-05

2015-10-16

10d

2

Beslut om att gå till drift

Kommunstyrelsen

2015-10-12

2015-10-12

1d

3

Inred lokal/lokaler

Astrid Bräne

2015-10-09

2015-10-16

6d

4

Ta fram erforderliga avtal

Tomas Eriksson

2015-10-08

2015-10-16

7d

5

Bygglovsansökan vid behov

Tomas Eriksson

Gäller plan 2,
kommunalhuset

2015-10-12

2015-10-13

2d

6

Bemanna boendet/boendena

Susann Sallami

Stöd från HR, klf?

2015-10-08

2015-10-16

7d

2015-10-08

2015-10-13

4d

Stöd från klf

2015-10-09

2015-10-16

6d

2015-10-08

2015-10-14

5d

7

Säkerhetsanalys

Marcus
Qvennerstedt

8

Kommunikation

Maria Forsberg

9

Livsmedelsinspektion

Ann-Sofie Gimdalen

10

Lösa transporter av mat

Fredrik Samuelsson

2015-10-08

2015-10-14

5d

11

Säkerställa lokalvård

Joachim Heimersson

2015-10-09

2015-10-15

5d

12

Sophantering

Tomas Eriksson

2015-10-08

2015-10-19

8d

13

Översyn brandskydd

Tomas Eriksson

2015-10-05

2015-10-05

1d

14

Uppgift 14

2015-10-05

2015-10-05

1d

15

Uppgift 15

2015-10-05

2015-10-05

1d

11 okt 2015

4 okt 2015
5

6

7

8

9

10

11

12

18 okt 2015
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

