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Iordningställande av tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 
flyktingar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att tillmötesgå Migrationsverkets begäran att iordningställa 100 evakueringsplatser fördelat 
på tre lokaliseringar, i enlighet med Migrationsverkets begäran, genom att uppdra till 
kommunledningskontoret  

1. att upprätta ett avtal mellan Uppsala kommun, kommunstyrelsen, å ena sidan och 
Fyrishov AB, å andra sidan, om tillhandahållande och drift av 40 evakueringsplatser 
på Fyrishovs camping för asylsökande flyktingar 

2. iordningställa Fjällnora camping samt f.d. kvinnoboendet Siri i området Jälla, för 
tillhandahållande av evakueringsplatser för asylsökande flyktingar, 

 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att fortsätta inventeringen av Uppsala kommuns 
och dess bolags fastigheter för att hitta ytterligare lokaler som kan iordningställas för 
evakueringsplatser för asylsökande flyktingar om behov uppstår 
 
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta nödvändiga beslut avseende 
ytterligare evakueringsplatser, på begäran av Migrationsverket, samt 
 
att delegera till direktören för arbetsmarknadsförvaltningen rätten att attestera löpande 
fakturor gällande evakueringsplatser samt säkerställa rutinen för återsökning av kostnader 
från Migrationsverket. 
 
 
Ärendet 
Migrationsverket har inkommit med en begäran till Uppsala kommun om iordningställande av 
evakueringsplatser för 100 asylsökande flyktingar. 
 
Med anledning av Migrationsverkets begäran har en inventering genomförts, som visar att 
kommunen har 100 platser vid tre lokaliseringar – Fyrishovs camping, Fjällnora camping 
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samt f.d. kvinnoboendet Siri i området Jälla – som kan ställas till Migrationsverkets 
förfogande vid en förfrågan.  
 
I samtalen med Migrationsverket har det framkommit att behovet av evakueringsplatser kan 
förväntas öka. Kommunledningskontoret föreslås därför få i uppdrag att fortsätta den 
påbörjade inventeringen för att hitta ytterligare objekt som kan iordningställas för 
evakueringsplatser. Målsättningen är att kunna utöka antalet platser till 250.  
 
För att möjliggöra snabbare beslutsgång, föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott få ansvar 
för att fatta nödvändiga beslut om förfrågan kommer från Migrationsverket om ytterligare 
evakueringsplatser.   

Föredragning 
Under tiden som ansökan om asyl för flyktingarna prövas erbjuder Migrationsverket boende i 
anläggningsboenden, som Migrationsverket antingen hyr eller upphandlar. Under rådande 
ansträngda situation behöver Migrationsverket ha beredskap om en akut situation uppstår där 
myndighetens ordinarie boendeplatser inte räcker till. Migrationsverket har därför kontaktat 
länsstyrelser och kommuner och bett dem identifiera lokaler som kommunen snabbt kan 
iordningställa för att hjälpa Migrationsverket med tillfälliga boendeplatser, så kallade 
evakueringsplatser. Evakueringsplatserna används i några dygn i väntan på att ett boende i 
Migrationsverkets regi kan ordnas.  

Evakueringsplatserna ska kunna ställas till Migrationsverkets förfogande direkt vid en 
förfrågan och kommunen ansvarar för driften av boendet. Det innebär att kommunen står för  

• iordningsställandet av lokalen 
• personalresurser 
• ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder 
• eventuellt behov av tolk 
• mat och dryck 
• städning 
• hälso- och brandskydd 

Kommunen söker i efterhand ersättning av Migrationsverket för kostnaderna.  

Första inventering 
Efter att begäran inkommit till kommunen har en första inventering visat att kommunen med 
mindre insatser för iordningsställande kan ge klartecken till Migrationsverket om plats för 
cirka 100 boende vid tre lokaliseringar:  

• Fyrishovs camping – 20 stugor om totalt 40 platser 
• Fjällnora camping – 9 stugor om 36 platser 
• F.d. kvinnoboendet Siri i området Jälla – 14 rum om 28 platser 

Fortsatt arbete 
Mot bakgrund dels av Migrationsverkets bedömning om behov av ytterligare evakuerings-
platser, och dels för att möjliggöra att t.ex. Fyrishovs camping ska kunna användas för 
reguljär campingverksamhet samtidigt som Migrationsverkets behov av evakueringsplatser 
kvarstår, föreslås fortsatt inventering av möjliga lokaler för iordningställande av 
evakueringsplatser. 
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Kommunledningskontoret har skapat en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med 
nödvändiga kompetenser för att skapa förutsättningar för att möta behovet. 

Arbetsgruppen för dialog med instanser utanför kommunen som berörs i frågan, exempelvis 
Polismyndigheten i säkerhetsfrågor, Landstinget i akuta sjukvårdsfrågor, och vid behov även 
med civilsamhället för eventuella frivilliginsatser som kan komma att behövas.  

Övrigt 
Uppsala kommuns beslut att tillhandahålla evakueringsplatser är av tillfällig karaktär. 
Beredskapen att ta emot asylsökande i evakueringsboende kommer att behållas så länge som 
Migrationsverket begär det. Det är i dagsläget svårt att säga hur lång tid Migrationsverket 
kommer att ha behov av akuta kommunala evakueringsplatser men än ses ingen minskning i 
antalet nya asylsökande. Kommunen har bett Migrationsverket om en signal 48 timmar innan 
platserna behöver tas i anspråk för att kunna möta behovet så bra som möjligt. 

Vid sidan av arbetet med att inventera och iordningställa evakueringsplatser måste arbetet 
med att uppfylla kommunens åtaganden och ansvar avseende ensamkommande barn och 
andra flyktingar, som också ökar i antal, intensifieras. Det är viktigt att beakta helheten när 
prioritering av såväl ekonomiska som personella resurser sker. Boendeplatser möjliga för 
längre vistelse bör i första hand användas för kommunens ordinarie flyktingmottagande. Detta 
mot bakgrund av att den uppkomna bristen på anläggningsboenden bland annat beror på att 
flyktingar med uppehållstillstånd inte kunnat lämna asylboendena i brist på möjliga 
placeringar i kommunerna.  

Ekonomiska konsekvenser 
Uppsala kommun har rätt att från Migrationsverket återsöka alla kostnader som uppkommit i 
samband med iordningsställande och drift av lokaler som använts som evakueringsplatser. 
Det innebär att inga kostnader för Uppsala kommun förväntas uppkomma. 

Arbetsmarknadsförvaltningen, som har upparbetade rutiner med Migrationsverket för 
återsökning av kostnader för flyktingar, ska ansvara för sammanställning av kostnaderna och 
begäran om ersättning från Migrationsverket. Alla kostnader och intäkter kommer att 
särredovisas i Arbetsmarknadsnämnden under ett specifikt ansvar. 
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