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Frågor och svar om mottagande av nyanlända
Allmänna frågor om modulbostäder och mottagandet av nyanlända
Vad innebär bosättningslagen?

Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och infördes för att alla kommuner
ska ta ett gemensamt ansvar för mottagandet. Den nya lagen är tvingande, en kommun kan
därmed inte tacka nej till att ta emot nyanlända på anvisning.
Hur ska alla som kommer få någonstans att bo här i Botkyrka?
Modulbostäderna är en del i arbetet med att ordna bostad för de som kommer. Botkyrka kommun har
skyldighet att ta emot ett visst antal enligt bosättningslagen. Kommunen har tidigare byggt bostäder
för 44 personer i Tullinge. Nu bygger vi för 58 personer till i Tumba. Ytterligare modulbostäder kan
bli aktuella, men vi vet i nuläget inte när och var. Vi samverkar även med Botkyrkabyggen som upplåter lägenheter framför allt till barnfamiljer. Socialförvaltningen har också fått i uppdrag att intensifiera
samarbetet med privatvärdar.
Hur många modulbostäder för nyanlända finns i Botkyrka kommun, och kommer att finnas?
I dag finns modulbostäder för nyanlända i Brantbrink för 44 personer. Det ska byggas för 58 nyanlända till i Tumba. Det kan bli aktuellt med ytterligare modulbostäder, men det är inte klart hur många
och i så fall var dessa ska placeras.
Hur har kommunen råd med det här när det är så mycket annat vi behöver satsa på?
Vi har en tvingande lagstiftning i och med den nya bosättningslagen som började gälla den 1 mars
2016, vilket innebär att en kommun har inte möjlighet att välja bort mottagandet av nyanlända.
Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra service och utbud till alla medborgare.
Hur länge ska de tidsbegränsade modulbostäderna finnas?
Det har sökts tidsbegränsat bygglov för marken bakom Tumba gymnasium för fem år. Efter det kan
modulerna komma att användas till annat eller flyttas men det är inte klart ännu.
Vad betyder ”tidsbegränsat”?
Bygglovansökan gäller ett tidsbegränsat bygglov. Personerna som flyttar in ska inte bo kvar där permanent. Vi behöver arbeta för att få dem vidare till andra lägenheter, exempelvis genom att informera
dem om hur man söker bostad. Det kommer också att vara viktigt att ställa sig i olika bostadsköer.
Kommer personerna att få kontrakt på dessa lägenheter?
Socialförvaltningen hyr ut lägenheterna i andra hand till de personer som ska bo i modulbostäderna.
Formen är ”tillfälligt boende”.
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Frågor om modulbostäderna i Tumba
Vilka platser för modulhus har kommunen tittat på? Hur är urvalet av platser gjort? Vilka kriterier har man tittat på? Varför placera modulboendet i närheten av en idrottsanläggning?
Det har gjorts en kartläggning över markområden som kommunen äger, och som skulle vara möjliga
att på kort varsel ställa upp bostäder på. Att lägga modulbostäderna på tomten där det idag finns en
nedlagd förskola var ett förslag som framfördes på mötet med boende i området den 11 maj.
Platsen är utmärkt med tanke på att det är kommunalt ägd mark som inte behöver omfattande markförberedelser. Tomten är plan och modulerna kan enkelt ställas på plats. Det finns tillgång till vatten
och avlopp och det går att lösa elförsörjningen. I området finns också möjlighet till fritidsaktiviteter,
natur och kollektivtrafik. Vi strävar efter att hitta mark som underlättar integrering i samhället.
Varför bygger man inte i norra Botkyrka istället?
Dessa områden har redan tagit ett stort ansvar när det gäller att ta emot nyanlända. Forskning visar att
integrationen går snabbare om man bor integrerat. Det kommer vi att tjäna på i längden.
Används den nerlagda förskolan till någonting idag?
Tunagården har tillfälligt använts som förråd. Sakerna kommer att flyttas till en annan lokal som Tekniska nämnden förfogar över.
Varför inte bygga en ny förskola istället?
I nuläget finns inte behov av fler förskolor i Tumba centrum. Om ett antal år kommer Tumba att behöva en ny skola. Och där vi bygger bostäder kommer det att behövas nya förskolor. Utbildningsförvaltningen analyserar behovet fortlöpande. Just nu planerar vi att renovera tretton förskolor.
Kommer hundrastgården finnas kvar?
Ja, den kommer att finnas kvar.
När är husen klara, när kommer de första personerna att flytta in – och när kommer det att
vara fullt?
Vi kan inte svara exakt när bostäderna står klara och inflyttning sker. Botkyrka kommun kommer att ta
emot individer fördelat varje månad – ensamhushåll och barnfamiljer. Hur många som kommer ur
varje grupp och när de kommer vet vi inte nu.
Modulbostäderna är till för ensamhushåll. Barnfamiljer kommer att bosättas hos Botkyrkabyggen och
hos privata hyresvärdar.
Kan man rösta nej till modulbostädernas placering?
Nej, det finns inget röstningsförfarande i den här frågan.
Hur många ska bo i modulbostäderna vid Tumba gymnasium?
Det finns plats för 58 personer.
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Vem ska stå för driften (sköta förvaltningen), om det inte ska finnas personal vid modulbostäderna?
Botkyrkabyggen kommer att sköta förvaltningen av modulbostäderna.
Kommer det att finnas personal i boendet?
Nej, det är vanliga bostäder för personer som har fått uppehållstillstånd.
Blir det moduler i ett eller två plan?
Två plan.
Vad kommer att hända med parkeringsplatserna?
De kommer att vara kvar. De kommer delvis att användas av det nya boendet.
Hur nära tomtgränserna kommer det att byggas?
Avståndet är ca 20 meter till de tomter som ligger väster om området och 15 meter till kyrkan.
Vad kostar modulbostäderna?
De kommer att kosta ca 1 miljon kr/modul inkl moms. (En modul är en lägenhet).
Vad kommer att hända på platsen efter att modulbostäderna inte längre behövs?
Området runt kommunhuset och skolan kommer att utvecklas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått
ett uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 6 december 2016 att utreda förutsättningarna för
permanenta ungdomsbostäder i anslutning till Tumba gymnasium och kommunalhuset, inom kvarteret
Kantorn och del av Tumba 7:206 i Tumba. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska återrapportera uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden senast i juni 2017.
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en översiktlig plan för utvecklingen av
centrala Tumba, inklusive en närmare studie av området kring kommunhuset, med avseende på parkeringshus och exploatering med bostäder.
Vilka partier som står bakom beslutet att bygga modulbostäder bakom Tumba Gymnasium?
S, V och MP, d.v.s. den sittande majoriteten, har gett ett uppdrag till kommunens tjänstemän att ta
fram tomter för modulbostäder som inte ligger i eller i anslutning till våra miljonprogramsområden.
Orsaken till detta är att Botkyrka också tar emot runt 1200 i så kallat EBO och att de som bor i EBO
framför allt bor i hyreslägenheter i just våra miljonprogramsområden. Precis som alla kommuner har
ett ansvar och en skyldighet att ta emot nya svenskar så anser den politiska majoriteten att alla delar av
kommunen solidariskt ska vara med. De först modulbostäderna placerades vid Brantbrink i Tullinge.
När togs detta beslut?
Placeringen bakom gymnasiet har beretts sedan våren 2016, vi hade ett stormöte med boende i området den 11maj. Vid detta möte framfördes att, om det skulle byggas så såg man helst att det skedde på
den tomt som förskolan står på idag. Dessa synpunkter har kommunen lyssnat på och det innebär även
att antalet moduler som kommer att byggas där har minskats.
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Frågor om dem som flyttar in i modulbostäderna
Hur länge stannar personerna i modulhusen?
I genomsnitt kommer personen bo i två år.
Varifrån kommer personerna som flyttar in i dessa modulbostäder?
De kommer närmast från Migrationsverkets anläggningsboenden runt om i landet. De anvisas till oss
av Migrationsverkets bosättningsfunktion. De kan antingen precis ha fått uppehållstillstånd, eller de
kan ha haft uppehållstillstånd en tid i väntan på att få en kommunplats och kunna flytta vidare från
asylboende till kommun.
Vad har de för bakgrund, utbildning etc?
Svårt att säga innan vi vet vilka de är. Det är individuellt, precis som med alla andra människor. De
flesta som har kommit till Sverige har flytt från Syrien, Afghanistan, Irak och Eritrea.
Vad pratar de för språk, de som kommer hit?
Det är svårt att säga i förväg, men de största grupperna som har kommit som asylsökande till Sverige
är från Syrien, Afghanistan, Irak och Eritrea. I Syrien och Irak talar man arabiska och i Afghanistan
talar man flera olika språk men de två officiella språken är dari och pashto och i Eritrea pratar man
bland annat tigrinja.
Vilken religion har de som kommer?
Det är svårt att veta i förväg, men det kan finnas flera olika religioner representerade bland de som
kommer. Det kan vara till exempel muslimer och kristna, men även ateister.
Kommer man att blanda personer från olika länder och religioner så att det finns risk för konflikter?
Vi vet inte i förväg vilka personer som kommer, och vi har inga möjligheter att separera människor
med olika bakgrund. Att låta landsmän bo tillsammans är heller ingen garanti för att undvika konflikter. Vi vill snarare arbeta för att personer med olika etnicitet och religion ska kunna leva sida vid sida.
Vad ska de här personerna göra på dagarna?
En del kommer troligen att ha arbete eller studera. De som är arbetslösa deltar i Arbetsförmedlingens
aktiviteter.
Ska de gå i skolan?
De som vill och har behörighet kan studera vid högskola eller universitet.
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Är de självförsörjande? Om inte – vem betalar?
När man får uppehållstillstånd så ska man ingå i etableringen (på Arbetsförmedlingen) och få en etableringsersättning (utbetald av Försäkringskassan) under två år. Om man inte fått jobb efter de två åren
får man ingå i Jobb- och utvecklingsgarantin och får arbetslöshetsersättning från Arbetsförmedlingen.
Sammanfattningsvis är det alltså Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som betalar. Sedan kan
de behöva kompletterande insatser från kommunen, till exempel ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, för att klara uppehället.
Vilken koll har kommunen på de här personerna som ska bo i modulbostäderna?
Inledningsvis kommer alla att ha kontakt med socialförvaltningen, som ansvarar för själva mottagandet av de nyanlända och ser till att de har någonstans att bo. Det är socialförvaltningen som skriver
kontrakt med dem, och se till att de förstår innebörden av att ha ett hyreskontrakt. Alla kommer också
att ha en handläggare som ansvarar för beslut och uppföljning, och vi kommer att träffa dem regelbundet både i deras hem och i på socialförvaltningens kontor.
Troligtvis kommer en del personer att klara sig själva, medan andra kan behöva en del stöd. På det
sättet är de precis som vilka andra medborgare som helst.
Många flyktingar är traumatiserade. Vad har kommunen för plan för att hjälpa dem att må
bättre? Hur ska de komma in i samhället och må bra igen?
Den som behöver kan få psykosocialt stöd inom ramen för etableringen. Det finns ett avtal om hälsokommunikation med landstinget. Där tar man upp frågor som trauma, stress och migration osv.
De som flyttar in är personer som har varit ett tag i Sverige, det är alltså inte asylsökande. Kommunen
får en del information innan de flyttar hit så att vi kan ge rätt stöd. På Brantbrink har vi även fått ett
fint stöd från föreningar. Där är det många som engagerat sig för att lära känna sina nya grannar.
Känner de som flyttar in i modulbostäderna till svensk lag?
De har varit här olika länge men de flesta ingår i den så kallad etableringen på Arbetsförmedlingen.
Inom etableringen ingår, bland mycket annat, 60 timmar samhällsorientering.
Är de personer Botkyrka tar emot svenska medborgare eller blir de det?
Nej, de är inte svenska medborgare. De är utländska medborgare med uppehållstillstånd. Det innebär
att de inte kan göra saker som kräver svenskt medborgarskap, till exempel rösta i riksdagsval eller
arbeta som polis eller yrkesmilitär. Det är upp till var och en att söka svenskt medborgaskap.
Vet man vilka personerna är som kommer till modulbostäderna? Har de t.ex. visat
pass/legitimation när de kom in i landet?
Reglerna är så att den som söker asyl ska – för Migrationsverket – visa handlingar som styrker namn,
födelsetid och medborgarskap, samt innehåller foto och utfärdande behörig myndighet. För att få uppehållstillstånd är det viktigt att ha styrkt sin identitet för att exempelvis kunna få svenska idhandlingar, kunna öppna bankkonto, undvika att uppehållstillståndet återkallas p.g.a. felaktiga uppgifter, lättare få återförenas med anhöriga, få svenskt medborgarskap m.m.
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Vilka ska bo i modulhusen?
Personer som har fått uppehållstillstånd och som anvisas till kommunen utifrån den nya bosättningslagen, som började gälla den 1 mars 2016. Regeringen tillsammans med bland andra Migrationsverket
ser över den siffran och en eventuell revidering är att vänta.
Kommer det att bo några barn i modulhusen?
Nej, inte som det är planerat i dagsläget. Barnfamiljer kommer i första hand att tilldelas lägenheter i
samarbete med Botkyrkabyggen.
Är det bara män som kommer till modulhusen?
Det är omöjligt att säga på förhand. Det vi vet är att det inte är barnfamiljer. Men de som kom ensamma under 2015 var i huvudsak män.
Vem bestämmer vilka personer som ska bo i vilka bostäder?
Inriktningen är att modulbostäderna passar för ensamhushåll och att barnfamiljer bor bäst i lägenheter
hos t.ex. Botkyrkabyggen och andra hyresvärdar. Vem som placeras exakt var blir en fråga för socialförvaltningens personal.
Varför placera alla invandrare på samma ställe?
I ett önskat läge skulle vi ha tomma lägenheter att erbjuda i redan befintliga bostadshus. Nu blir det
istället 58 lägenheter i ett område där det finns blandade upplåtelseformer.

Frågor om ensamkommande barn mellan 18 och 21 år som erbjuds plats om det finns
lediga rum i modulbostäderna
Vilka ungdomar rör det sig om?
Det är ensamkommande mellan 18 och 21år,
 som fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd och
 som inte bedöms ha ett vårdbehov, och
 som studerar på gymnasiet och uppbär studiehjälp.
Varför ska kommunen hjälpa dem?
Eftersom det är ensamkommande flyktingar och unga som saknar föräldrar och vårdnadshavare i Sverige, har kommunen enligt socialtjänstlagen ett försörjningsansvar upp till de är 21 år (om de studerar
på gymnasiet, vilket är ett av de kriterier vi har ställt upp för att kunna komma i fråga för rum i modulbostad).
Får de boende som inte andra ungdomar erbjuds?
Det är inte avsikten, men eftersom de saknar vuxna som är försörjningsansvariga för dem, faller försörjningsansvaret på kommunen upp till det de fyller 21 år. I de flesta andra fall, finns det föräldrar
eller vårdnadshavare som är försörjningsansvariga.
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Vad händer när de fyller 21 år?
Den dag de fyller 21 år eller om de dessförinnan slutar att studera, uppbär inte kommunen något försörjningsansvar för dem. Då uppfyller de inte längre de kriterier som kommunen har ställt för att
kunna komma i fråga för modulbostäderna.
Får kommunen någon ersättning från staten?
Ja, kommunen avser eftersöka ersättning enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Ska inte modulbostäderna i första hand gå till vuxna personer som har fått uppehållstillstånd
och som blivit anvisade till kommunen?
Det stämmer. Det är bara då det finns lediga rum, som det blir aktuellt för ensamkommande som
kommunen har försörjningsansvar för.
Hur många rum rör det sig om?
2018 rör det sig om 10 ungdomar.
Blir det mer bråk och stök nu när ungdomar ska bo där?
Det är inte vår bedömning. Ett kriterium för att beviljas boende i modulbostäderna är att den unga har
goda vitsord från tidigare placeringar och att ansvarig socialsekreterare gör bedömningen att den unga
klarar av boende i modulerna.
När flyttar de in?
Inflytt beräknas ske i april 2018.

Frågor om trygghet
Hur arbetar kommunen med trygghet?
Kommunen fortsätter med sitt redan befintliga trygghetsarbete, bland annat genom trygghetsvandringar och andra trygghetsskapande insatser. Kommunen har ett sedan länge bra samarbete med polisen,
frivilliga organisationer och föreningar i kommunen.
Hur ser säkerheten ut kring modulbostäderna?
Säkerhet- och trygghetsfrågor diskuteras ständigt i Botkyrka men det man ska komma ihåg är att det
här är att betrakta som vilket nytt bostadsområde som helst, det är nyinflyttade kommuninvånare som
ska bo där, de har fått uppehållstillstånd och ska bo i Botkyrka. Trygghet är viktig för oss och vi arbetar på många olika sätt för att Botkyrka kommun ska vara en trygg plats att bo och visats i. Tillsammans med Polisen och andra myndigheter arbetar vi ständigt med tryggheten i området.
Kan kommunen garantera att det inte blir stökigt runt boendet?
Modulhusen är vanliga bostäder. Kommunen kan inte ge garantier på några platser i kommunen, men
arbetar kontinuerligt med tryggheten i alla bostadsområden.

BOTKYRKA KOMMUN

8 [12]
2018-03-13

Det känns otryggt att ensamkommande placeras nära tre skolor. Planerar kommunen för några
åtgärder som kan göra mig mer trygg?
Kommunen har kontakt med de nya medborgarna. Det är personer som kommer att leva normala liv,
de kommer att vara upptagna på dagtid som alla andra. Etableringsprogrammet är på heltid.
Hur har man tänkt kring säkerheten? Kommer boendet att ha bevakning?
Botkyrkabyggen planerar i dagsläget inte att ha extra bevakning runt boendet.
Hur är det med brandsäkerheten?
Området kommer att granskas av brandkonsulter som har till uppgift att se till att alla myndighetskrav
följs.
Kommer det att finnas ett telefonnummer till en kontaktperson i kommunen dit man kan ringa
om det skulle behövas, om det skulle hända något akut?
Vid allmänna frågor ringer man kommunens Kontaktcenter, tel.08-530 610 00 eller mejlar till:
kontaktcenter@botkyrka.se. Vid akuta händelse ringer man alltid 112.

Övergripande frågor kring Botkyrkas arbete med mottagande av nyanlända
Hur har den räknas det fram hur många Botkyrka ska ta emot?
Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen samverkar utifrån prognoser över Sveriges
mottagande. Länsstyrelsen tar fram länstal som de sedan bryter ned till kommuntal utifrån olika indikatorer som exempelvis kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt hur många asylsökande som redan vistas i
kommunen. Vi kommer att få en ny siffra på hur många Botkyrka ska ta emot i år. Så snart vi har den
så uppdateras detta dokument.
Hur ska dessa personer integreras i samhället?
Förhoppningsvis genom att få jobb. Många föreningar, särskilt idrottsföreningar, har aktiviteter för
nyanlända. Det finns också tankar om att få till stånd värdfamiljer/faddrar eller liknande, men ännu
finns inga konkreta planer.
Hur får vi medborgare fortsatt information om läget när det gäller flyktingar och nyanlända?
Vi publicerar information löpande på vår hemsida, www.botkyrka.se i frågor som rör flyktingar kopplade till Botkyrka kommun. För information om nyanlända och modulbostäder se:
www.botkyrka.se/modulbostader.
Hälso- och sjukvård för nyanlända?
Hälsoundersökning erbjuds alla asylsökande av landstinget. När man har fått uppehållstillstånd söker
man vård själv som andra.
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Är vårdcentral, tandläkare och andra inrättningar i Botkyrka förberedda?
Nej, vi har från kommunens sida inte förberett andra organisationer på de förhållandevis fåtal personer
som kommer att flytta till modulbostäderna. Det är många fler personer som flyttar in till vår kommun
på egen hand, människor som egenbosätter sig hos till exempel släkt och vänner. Kommunen har ingen kännedom om dessa personer, så inte heller där har vi förberett andra organisationer.

Vad händer efter att en person har fått ett uppehållstillstånd?
Direkt efter ett besked om uppehållstillstånd får personen träffa Arbetsförmedlingen för att prata om
kunskaper, tidigare arbeten, ambitioner, intressen och talanger. Om betyg och intyg från tidigare arbeten och utbildningar finns ska de tas med till mötet med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen
utreder personens prestationsförmåga och upprättar en etableringsplan för nyanlända 20-64 år eller 1819 år samt anhöriga till dessa.
Etableringsplanen pågår under 2 år och innehåller bland annat SFI (Svenska för invandrare), samhällsorientering och aktiviteter för att påskynda etablering i arbetslivet. En person med full prestationsförmåga får etableringsersättning utbetald av Försäkringskassan.

Frågor kring tidplan och överklagande
Har beslut om bygglov för modulbostäder fattats?
Botkyrkabyggen sökts tidsbegränsat bygglov i fem år. Vid samhällbyggnadsnämndens möte den
4 april 2017 beviljades ansökan. Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att det publicerats i
Post- och inrikes tidningar under förutsättning att ingen överklagan inkommit.
När börjar bygget av modulbostäderna?
Botkyrkabyggen ansvarar för att handla upp en leverantör av modulbostäderna. När upphandlingen är
klar och en leverantör är utvald, kan bygget av modulbostäderna starta. Byggstart kan ske efter att
samhällsbyggnadsnämnden lämnat startbesked.
Hur gör man för att överklaga beslutet och vilka handlingar behöver man då bifoga?
När protokollet från Samhällsbyggnadsnämnden är klart kommer en annons i tidningarna om beslutet
gällande tidsbegränsat bygglov. Troligtvis annonseras bygglovet under vecka 15.
Bygglovet vinner sedan laga kraft fyra veckor efter att det publicerats i Post- och inrikes tidningar
under förutsättning att ingen överklagan inkommit. Överklagandet ske inom tre veckor från den dag
beslutet har offentliggjorts.
Överklagan av bygglov hanteras av Länsstyrelsen men medborgaren skickar sin överklagan till kommunens Bygglovenhet. Klaganden ska ange på vilket sätt de besväras av beslutet, inte hur beslutet ska
ändras. Det går att skriva som ett vanligt brev eller skickas med e-post. bygglov@botkyrka.se
Har nämnden verkligen vägt in alla Grannhöran som vi grannar skickat in?
Ja, det har de. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av samtliga synpunkter som kommit in.
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Är kommentarerna i Grannhöran som grannarna skickat in öppet för allmänheten att se? Om
inte, varför?
Nej. På grund av PUL-lagstiftningen publiceras inte yttranden.
Vilken instans kommer att ta beslut i överklagan och hur går det till, vad händer sen?
Länsstyrelsen.
Ärendegången hos Länsstyrelsen:
• Ditt överklagande lämnas in till kommunen som kontrollerar att du lämnat in ditt överklagande i tid.
Kommunen skickar sedan din överklagan och alla handlingar som legat till grund för beslutet till
Länsstyrelsen.
• Hos Länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer. Ärendet fördelas sedan till en handläggare.
• Ärendet handläggs normalt av en jurist. Ofta deltar även arkitekter, antikvarier eller miljövetare i
handläggningen.
• Handläggaren utreder ärendet och ser till att de kompletteringar som behövs kommer in.
• När beslutet är fattat skickas det till parterna och kommunen.
Vad händer efter Länsstyrelsens beslut?
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark- och
miljööverdomstolen. För att ett överklagat avgörande ska kunna prövas i mark- och miljööverdomstolen krävs att du får ett prövningstillstånd.
Läs mer om hur överklagan hanteras på Länsstyrelsens webb:
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/planfragor/byggfragor/bygglov/Pages/default.aspx
När rivs Tunagården?
Under april månad rivs den nedlagda förskolan Tunagården som ligger på fastigheten Kantorn 2 i
Tumba. Uppdraget utförs av en leverantör på uppdrag av kommunens tekniska förvaltning. Förskolan
Tunagården står på den tomt, Kantorn 2, där kommunen planerar att bygga modulbostäder för nyanlända. Rivningslov finns (dnr 2016-884) och en upphandling om rivningsentreprenad har genomförts.
Hur lång tid tar rivningen och hur är säkerheten kring rivningen?
Rivningen tar cirka två veckor och sker under april månad. Området kommer att vara inhägnat.
Frågor kring information till grannarna
Vilken information har grannarna fått?
Ett första informationsmöte om projektet hölls för grannar och andra intresserade 11 maj 2016 inför att
samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut 17 maj 2016 om att ge förvaltningen uppdrag att utreda omfattning och tidplan för projektet. En nyhet om att Botkyrkabyggen ska handla upp en leverantör av
modulbostäder för planerad placering i Tumba publicerades 7 december 2016. Ett nytt informationsmöte hölls den 1 mars 2017. Informationen på webbsidan www.botkyrka.se/modulbostader uppdateras
fortlöpande.
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Varför hölls informationsmötet under sportlovet?
Anledningen till att mötet hölls den 1 mars är att bygglov hade lämnats in från Botkyrkabyggen och att
grannehörandeperioden var kungjord och hade satts igång, det vill säga den tidsperiod som berörda
grannar har möjlighet att lämna sina synpunkter på det planerade bygget. Grannehörandeperioden
förlängdes till veckan efter sportlovet för att alla skulle få chansen att lämna in synpunkter.
I samband med att grannehörandeperioden ville vi ge alla i området samma information och möjlighet
att ställa frågor. Vi är medvetna om att några var bortresta, men det möjlighet att i efterhand ta del av
informationen som gavs på mötet, ta del av frågor och svar, samt att höra av sig om man har ytterligare
frågor och synpunkter finns.
Vilka fick inbjudan?
Alla hushåll mellan Munkhättevägen, Hågelbyleden och Tumbavägen – ca 2 000 hushåll, samt verksamheter i området, dvs. skolor, förskolor, idrottsföreningar och omsorgsboende.

Frågor om hur man kan engagera sig
Jag vill gärna engagera mig. Hur kan jag hjälpa till?
Kontakta lämpligast någon av de föreningar som engagerar sig på något sätt och har aktiviteter, till
exempel Röda Korset, Svenska kyrkan m.fl. Du kan också hålla dig uppdaterad via kommunens
webbplats www.botkyrka.se/flykting
Kan jag gå och hälsa på dem som bor där?
Som granne till granne, varför inte. Gör som du skulle ha gjort om någon flyttade in i huset bredvid
ditt hus.
De personer som kommer hit, är de i behov av något som jag som privatperson kan bidra med?
Vinterkläder, leksaker till barn eller liknande?
Eftersom de planerade modulhusen inte är boenden med personal på plats, så kan det vara enklast att
själv ställa frågan till dem som flyttar in. Om vi i kommunen får kännedom om att det finns behov av
frivilliginsatser kommer sådan information att läggas ut på hemsidan (botkyrka.se).
Vilka föreningar engagerar sig?
Det finns flera föreningar, bland annat idrottsföreningar, som redan har verksamhet som riktar sig till
nyanlända. Läs mer på www.botkyrka.se/flykting
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Begrepp
Det förekommer en mängd olika begrepp i frågor som handlar om flyktingar. Här förklarar vi de vanligaste. Förklaringar av fler begrepp hittar du på: www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Ordforklaringar.html
Asyl - Ett uppehållstillstånd som en utländsk medborgare har fått eftersom han eller hon är flykting
enligt utlänningslagen.
Asylsökande - En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte
fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.
Ensamkommande barn - Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige
utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.
Flykting – Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl.
Nyanlända – Finns ingen förklaring, men det är ett vedertaget begrepp för personer som har fått uppehållstillstånd.
PUT – Permanent uppehållstillstånd – En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge
utlänningen är bosatt i Sverige.
TUT – Tidsbegränsat uppehållstillstånd, ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid.

