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Beslut om fördelning av anvisningar år 2020 till kommuner i Uppsala 
län
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 2020 ska ske enligt Bilaga 1 till detta beslut. 

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat att 7 100 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets 
kommuner år 2020. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner 
framgår det vidare att 312 nyanlända ska anvisas till Uppsala län år 2020. 

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.

Motivering till beslutet

Tillämpliga bestämmelser framgår av beskrivning av ärendet. Vid fördelningen av 
anvisningar mellan kommuner ska, enligt 7 § andra stycket i bosättningslagen, hänsyn tas 
till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna 
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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.

Information
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 medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Göran Enander med integrationshandläggare Sofia 
Maherzi som föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Tony 
Engström, avdelningschef Christel Benfalk och länsråd Johan von Knorring deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga
Bilaga 1.  Kommuntal år 2020 för kommuner i Uppsala län
Bilaga 2. Prognos totalt antal mottagna år 2020 i Uppsala län

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1

Kommuntal år 2020 för kommuner i Uppsala län 

Kommun Kommuntal

Enköping 34
Heby 14
Håbo 39
Knivsta 26
Tierp 14
Uppsala 146
Älvkarleby 0
Östhammar 39

Länstal Uppsala län
312
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Bilaga 2 

Prognos totalt antal mottagna år 2020 i Uppsala län
Prognosen utgår från Migrationsverkets beräkningar. Andelen som förväntas bosätta sig 
på egen hand utan anvisning från Migrationsverket finns i kolumnen självbosatta. Den 
skattade självbosättningen beräknas utifrån tidigare självbosättningsmönster i 
kommunerna.  

Kommun Kommuntal anvisade Självbosatta Totalt 
Enköping 34 53 87
Heby 14 17 31
Håbo 39 10 49
Knivsta 26 10 36
Tierp 14 32 46
Uppsala 146 328 474
Älvkarleby 0 33 33
Östhammar 39 12 51

Länstal Uppsala län
312 495 807
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