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   Utdragsbestyrkande  
 

Plats och tid Socialförvaltningen, Tranholmen Mörby centrum, kl. 18:30-20:45 
  
Paragrafer 36 
  
Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande 

Eva Borelius-Zätterström (KD), 1:e vice ordförande 
Eva Lindman Marko (C), 2:e vice ordförande 
Bigitta Sundman (M) 
Carl Gustav Pfeiffer (M) 
Mats Nilsson (M) 
Ingela Gilljam Papinski (C) 
Elisabeth Frostell (M), tjänstgörande ersättare 
Birgitta Lindgren (L) 
Rose-Marie Danielsson (L), tjänstgörande ersättare 
Anette Jellve (S) 

  
Ersättare Mattias Sjödin (M) 

Fredrik Westin (M) 
Mikael Sörberg (L) 
Carolin Robson (MP) 

  
Tjänstemän Britt-Marie Ekström, socialdirektör 

Linda Strimer, nämndsekreterare 
Åsa Wallen, avdelningschef 
Maria Alm, avdelningschef 
Lina Rönnerblad, avdelningschef 
Jonas Sundling, stabschef 
Marie Blad, MAS 
Helena Meier, kommunjurist 

 
Övriga Eva Bergman (SD), närvarorätt 

 
Utses att justera Eva Borelius-Zätterström (KD) 
  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen 2022-04-20, omedelbart 
  
Sekreterare  
 Linda Strimer 
  
Ordförande  
 Carina Erlandsson 
  
Justerande  
 Eva Borelius-Zätterström 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/styrelse Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-04-20 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-04-21 Datum då anslaget tas ned 2022-05-16 
  
Protokollets förvaringsplats Socialförvaltningen, Mörby centrum 
  
Underskrift  
 Linda Strimer 
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§ 36 SN 2022/0090 
 

Socialnämndens kommentarer till förslaget om 
åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa 
skyddsbehövande 

Ärende 
Justitiedepartementet har tagit fram ett utkast till en lagrådsremiss av ett 
förslag om åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för 
skyddsbehövande från Ukraina. Med ”skyddsbehövande” avses personer 
från Ukraina som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Förslaget innebär i 
korthet att Migrationsverket ska kunna anvisa skyddsbehövande till 
kommunerna för boende enligt en fastställd fördelning, på ungefärligen 
samma sätt som gäller enligt den så kallade bosättningslagen för nyanlända 
som har fått asyl. Skyddsbehövande omfattas inte av reglerna i den lagen då 
de inte folkbokförs i Sverige. De föreslagna reglerna för skyddssökande tas 
in i lagen om mottagande av asylsökande. 
Eventuella yttranden ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 
29 april 2022. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till ett yttrande från 
Danderyds kommun den 25 april 2022. I detta ärende förslår 
socialförvaltningen att socialnämnden ska lyfta några aspekter på förslaget, 
som underlag kommunstyrelsens yttrande. De avser huvudsakligen att 
Danderyds kommun ska lyfta fram att Migrationsverket vid beräkning av 
det antal bostäder som kommer att behövas, måste räkna med flertalet av de 
skyddsbehövande som idag bor hos privatpersoner. Många av de 
boendelösningar som civilsamhället bidrar med måste ses som initiala 
insatser i den akuta fasen. De skyddsbehövande ska inte behöva flytta till en 
annan kommun om deras behov av långsiktigt boende uppstår vid en senare 
tidpunkt än när de kom till kommunen. 
Socialförvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat 2022-04-20 lämnat en 
redogörelse i ärendet. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden uttalar följande, som underlag för kommunstyrelsens 
yttrande till Justitiedepartementet om förslaget om en jämnare fördelning av 
boendet för vissa skyddsbehövande. 
Civilsamhället i Danderyd har på ett föredömligt sätt och på egen bekostnad 
bistått med boende för skyddsbehövande från Ukraina. Även om en del av 
de skyddsbehövande som nu bor hos privatpersoner kommer att kunna 
fortsätta göra det, bör Migrationsverket inte utgå från att alla de som gör det 
har ett långsiktigt boende ordnat. Behöver de vid ett senare tillfälle flytta, 
måste de kunna göra det till en annan bostad i den kommun som de först 
kom till, om de vill det. Barn och vuxna som på olika sätt har fått ett socialt 



DANDERYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (5) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum   
 2022-04-20  

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande  
 

sammanhang ska inte då anvisas till en annan kommun. Migrationsverket 
måste beakta detta när verket beräknar behovet av bostäder inom ramen för 
de fördelningstal som ska användas.  
Beslutet förklaras omedelbart justerat. 
__________ 
Expedieras 
Kommunstyrelsen 
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