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Länets kommuner, e-post:
uppsala.kommun@uppsala.se
kommunen@enkoping.se
information@heby.se
kommun@habo.se
knivsta@knivsta.se
medborgarservice@tierp.se
kommun@alvkarleby.se
kommunen@osthammar.se

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

Beslut om fördelning av anvisningar år 
2018 till kommuner i Uppsala län

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att fördelning av mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Uppsala län 
(kommuntal) för kalenderåret 2018 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut. 

Redogörelse för ärendet

En kommun är skyldig, enligt 5 § lag (2016:38) om mottagande av vissa    
nyanlända invandrare för bosättning, att efter anvisning ta emot en nyanländ för 
bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända under vissa förutsättningar.
Av förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det 
totala antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar per kalenderår samt de 
länstal som följer av bilaga till förordningen. Enligt 2 § förordning (2017:913), 
med ikraftträdande den 1 januari 2018, ska 15 200 nyanlända omfattas av 
anvisningar till kommuner för år 2018. Av bilaga med förteckning över länstal 
2018, också med ikraftträdande den 1 januari 2018, framgår att länstalet för 
Uppsala län är 651 för år 2018. 
Länsstyrelsen ska, med hänvisning till 5 § förordning (2016:39) om mottagande 
av vissa nyanlända invandrare för bosättning, besluta om fördelningen mellan 
kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar 
under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för ett 
kalenderår i taget. Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn 
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tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, samman-
tagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av 
asylsökande som vistas i kommunen, 7 § lag (2016:38). 

Skälen för länsstyrelsens beslut

Tillämpliga bestämmelser framgår av redogörelse för ärendet. Mot bakgrund av 
gällande lagstiftning beslutar Länsstyrelsen i Uppsala län att fördelning av 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till 
kommuner i Uppsala län (kommuntal) för kalenderåret 2018 ska ske enligt detta 
besluts bilaga, se Bilaga 1. 

Upplysningar

Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen 
revideras. 

Kommuntalen får också revideras under innevarande kalenderår efter 
överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner, 
under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet, 7 § 
förordning (2016:39).

Det av Migrationsverket totala prognosticerade mottagandet för Uppsala län för år 
2018 är 1589 nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar med uppehållstillstånd, 
varav 651 ska tas emot på anvisning.

Detta beslut kan enligt 9 § lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning, inte överklagas.

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Göran Enander efter föredragning av 
handläggare Malin Eklund. Signering av beslutet har skett elektroniskt.

Göran Enander
Landshövding Malin Eklund

Handläggare integration

Bilaga
Bilaga 1.  Fördelning av anvisningar av nyanlända till kommuner i Uppsala län
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Bilaga 1

Fördelning av anvisningar till kommuner år 2018 enligt regeringens beslut om 
tilldelad länsfördelning för Uppsala län.

Kommun Kommuntal

Enköping 80

Heby 26

Håbo 63

Knivsta 48

Tierp 36

Uppsala 331

Älvkarleby 7

Östhammar 60
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