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§ 78 PRINCIPER FÖR KOMMUNENS AGERANDE I FÖRHÅLLANDE TILL PERSONER 

SOM BEVILJATS TILLFÄLLIGT SKYDD   

KS § 78/ 18.5.2022 
 

Kommunen får igen förfrågningar om bostäder och boendelösningar för personer 
som beviljats uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd, samt 
förfrågningar från personer som har utrymmen av olika slag som de önskar ställa till 
kommunens förfogande för målgruppen. 

 

Som utgångspunkt är det Migri som ansvarar för dessa personer, normalt via 
flyktingförläggningar, men eftersom det ännu inte finns en fungerande anläggning 
på Åland och på grund av mängden personer som kommit till landet under mars-
april 2022 har det skapats en modell enligt vilken kommunerna kan ställa 
kommunala bostäder till förfogande eller att hyra upp eller på annat sätt 
tillhandahålla bostäder för målgruppen och senare ansöka om ersättning från Migri 
för dessa kostnader. Anvisning för ansökning om kostnader för perioden 4.3 – 30.4 
som bilaga och illustration.  

 

För närvarande är det oklart vilken hyresnivå som ersätts av Migri vad gäller 
bostäder på Åland, frågan utreds men preliminära uppgifter tyder på en 
ersättningsnivå om ca 10 e/m2 och person.  

 

Kommunen bör för egen del utforma vissa grundläggande kriterier för hur man 
agerar i situationer där personer som beviljats tillfälligt skydd erbjuds bostad via 
kommunen.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter att kommunen i första hand ställer egna eller 
intressebolags bostäder till förfogande för personer som beviljats tillfälligt skydd 
och som vistas i kommunen under förutsättning att lediga lägenheter finns som kan 
erbjudas.   

 

När det gäller bedömningen av behovet av bostäder tillämpas samma 
bedömningskriterier som redan nu men så att personer i behov av skydd som 
utgångspunkt anses höra till kategori 1 och så att kommunen står för 
hyreskostnaden (som i efterhand faktureras Migri) 

 

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/riktlinjer_for_uthyr
ning_av_lagenheter.pdf 
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I andra hand kan kommunen hyra lägenheter på privata marknaden under 
förutsättning att hyresnivån inte överstiger den ersättningsnivå som Migri slår fast 
för Åland. 

 

Kommunen förbehåller sig rätten att på basen av inkomna ansökningar om 
bostäder bedöma behoven för de enskilda bostadssökandena. 

 

Vid bedömningen av behovet av bostäder och huruvida kommunen skall hyra upp 
bostäder tillämpas också i detta fall kommunens befintliga riktlinjer, kommunen 
ingår hyreskontraktet på det sättet att det framgår att bostaden hyrs för personer 
som beviljats tillfälligt skydd.  

 

Kommunen hyr inte utrymmen som inte lämpar sig för fast boende eller som inte är 
godkända för fast boende såsom sommarstugor osv.  Vid oklara fall görs 
bedömningen av huruvida en bostad lämpar sig för fast boende av kommunens 
byggnadsinspektör.  

 

Kommunen hyr inte delar av egnahemshus eller liknade såvida utrymmena inte är 
registrerade som skilda bostäder och i övrigt kan fungera som en fristående bostad.  

 

Kommunen ersätter inte kostnader retroaktivt, utan bostäder hyrs ut på basen av 
kommunens bedömning. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 

  


