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Länets kommuner, e-post:
info@bjuv.se; burlovs.kommun@burlov.se;
kommunstyrelsen@bromolla.se; bastads.kommun@bastad.se;
kommunstyrelsen@eslov.se; kontaktcenter@helsingborg.se;
kommunen@hoganas.se; kommunen@horby.se;
kommun@hoor.se; kommunen@hassleholm.se;
kommun@klippan.se; kommunen@kavlinge.se;
kommun@kristianstad.se; kommun@landskrona.se;
kommunstyrelsen@lomma.se; lunds.kommun@lund.se;
kommunstyrelsen@malmo.se; kommun@osby.se;
kommunhuset@perstorp.se;
kommunledningskontoret@simrishamn.se; kanslihuset@sjobo.se;
kansli@skurup.se; kommunen@staffanstorp.se; info@svalov.se;
kommunen@svedala.se; kommun@tomelilla.se;
trelleborgs.kommun@trelleborg.se; vellinge.kommun@vellinge.se;
kommunen@ystad.se; kommun@astorp.se; info@engelholm.se;
kommunkontor@orkelljunga.se; kommun@ostragoinge.se

Migrationsverket, e-post:
migrationsverket@migrationsverket.se
bosattningsenheten@migrationsverket.se

Beslut om fördelning av anvisningar år 2021
till kommuner i Skåne län
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att fördelning av mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Skåne län
(kommuntal) för kalenderåret 2021 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut.

Redogörelse för ärendet
Regeringen har beslutat att 7 500 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets
kommuner år 2021. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till
kommuner framgår det vidare att 809 nyanlända ska anvisas till Skåne län år
2021.
Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om
kommuntal.
En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta emot en
nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa
förutsättningar.

Postadress

Besöksadress

205 15 Malmö

Södergatan 5

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

Telefon

010-224 10 00 vx

Telefax

010-224 11 00

Bankgiro

102-2847

E-post

skane@lansstyrelsen.se

www

www.lansstyrelsen.se/skane
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Skälen för länsstyrelsens beslut
Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Vid fördelningen
av anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket i bosättningslagen,
hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek,
sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt
omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. När kommuntalen beslutas
får, enligt 6 § bosättningsförordningen, kommunernas förutsättningar att
tillhandahålla bostäder beaktas utöver dessa kriterier.

Överklagan
Enligt 9 § i bosättningslagen kan detta beslut inte överklagas.

Upplysningar
Om länstalen revideras under innevarande kalenderår får, enligt 7 §
bosättningsförordningen, även kommuntalen revideras. Enligt samma paragraf får
kommuntalen också revideras under innevarande kalenderår efter
överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner,
under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet.
Länstalet omfattar enbart nyanlända personer som anvisas enligt bosättningslagen.
Därutöver kommer även nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen
hand ordnat bostad i kommunen samt direktinresta anhöriga till nyanlända
personer att bosätta sig i kommunerna på egen hand, genom så kallad
självbosättning.

De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin efter föredragning av
integrationsutvecklare Gunilla Holmlin. I beslutets beredning har även
avdelningschef Peter Cavala och enhetschef Åsa Stenbäck Holmér deltagit.
Ola Melin
Länsöverdirektör
Detta ärende har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Bilaga
Bilaga 1. Kommuntal år 2021 för kommuner i Skåne län
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Bilaga 1. Kommuntal år 2021 för kommuner i Skåne län
Kommun

Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

Skåne

Kommuntal
7
4
0
20
19
57
2
34
16
19
7
23
48
13
45
141
11
3
0
9
26
19
41
10
32
10
56
59
35
0
40
3
0
809

