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Anvisning till kommunen: Omplaceringar av små grupper 

i kommunmodellen 

Kommunmodellen skapades vid Migrationsverket våren 2022 på grund av kriget i Ukraina för 

att ersätta kommunernas kostnader för service och boende för personer som söker och får 

tillfälligt skydd. Avtal om kommunmodellen har redan ingåtts med över 120 kommuner och 

över 4 000 personer bor i inkvartering enligt kommunmodellen. Enligt kommunmodellen kan 

kommunen inkvartera personer som spontant sökt sig till kommunen eller personer som 

uttryckt inkvarteringsbehov som kommer till mottagningssystemet från privat inkvartering eller 

säsongsarbete. I somras började man också hänvisa personer till kommunmodellen via 

Migrationsverket. 

 

I september 2022 inledde Migrationsverket ett pilotprojekt där man har börjat skicka också 

små grupper från transitförläggningar till kommuner med avtal enligt kommunmodellen. 

Transitförläggningarna finns i de centrala inreseområdena och till dem kommer personer 

direkt från gränsen. Personer inkvarteras vanligtvis kortvarigt vid transitförläggningar under 

olika inledande åtgärder innan de flyttas vidare till förläggningar eller till inkvartering enligt 

kommunmodellen under väntetiden. Dessa omplaceringar samordnas av Migrationsverkets 

lägescentral (tike i diagrammet). 

 

Många kommuner vill och kan ta emot små grupper. För detta ändamål skapades en 

modell för omplacering av små grupper, som gäller grupper på maximalt cirka 15 personer. 

Omplaceringar av små grupper samordnas av transitförläggningen I stället för 

lägescentralen. Processen framskrider enligt följande schema. 

 

 

Förläggningen meddelar lediga platser enligt kommunmodellen med webropol till tike. 
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Tike meddelar transitförläggningen antalet lediga platser för små grupper enligt 

kommunmodellen 

Transit kartlägger lämpliga klienter för platserna enligt kommunmodellen 

Transitförläggningen kontaktar avtalsförläggningarna när lämpliga klienter har hittats 

Avtalsförläggningen kontaktar kommunen dit klienterna flyttas 

Avtalsförläggningen, transit och kommunen kommer överens om praktiska frågor och 

tidsschemat 

Den planerade omplaceringen genomförs 

Processen för att omplacera små grupper inom kommunmodellen 

kunnat@migri.fi och tilannekeskus@migri.fi HÅLLS MED UNDER HELA PROCESSEN 

 

För att omplacera personer/uppta personer i kommunmodellen 

ska kommunen: 

1) Ingå/inleda ett avtal enligt kommunmodellen (om det inte redan finns ett avtal) 

2) Ange den person vid kommunen som sköter samarbetet inom kommunmodellen 

3) Ordna det antal bostäder för kommunmodellen som kommunen önskar 

4) Möblera bostäderna 

5) Komma överens om samarbete/hålla kontakt med kommunsamordnaren vid den 

förläggning man har ett avtal med 

6) Meddela förläggningen om de lediga och färdiga bostädernas 

a. antal och storlek samt uppskattning av hur många personer som kan 

inkvarteras i bostaden 

i. antal kvadratmeter 

ii. höghus, radhus eller egnahemshus 

iii. hur många rum? 

iv. tillgänglighet 

v. är husdjur tillåtna 

b. önskemål från personer som anländer  

i. har det ordnats skola för barnen 

ii. finns det möjlighet till dagvård för barnen 

iii. finns det arbetsplatser på orten och i så fall hurudana 

iv. kollektivtrafik/behov av egen bil 

v. finns det något annat särskilt som kommunen vill berätta (vänfamiljer, 

hobbyer, idrott och fritidsaktiviteter)  

vi. närheten till den offentliga specialiserade sjukvården/sjukhuset 

c. kontaktpersoner  

i. vid kommunen, namn, telefonnummer och e-postadress 

ii. avtalsförläggningens namn, telefonnummer och e-postadress 

 

7) Förläggningen förmedlar uppgifterna 2 gånger per vecka till Migrationsverket, 

varifrån de skickas vidare till transitförläggningarna 

8) Komma överens med transit- och avtalsförläggningarna om praktiska arrangemang, 

omplaceringsdatum och mottagande samt andra detaljer (informationsutbyte) 

mailto:kunnat@migri.fi
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9) Ta emot människorna vid den överenskomna tidpunkten och erbjuda dem särskilt 

intensivt stöd och handledning under de första dagarna 

10) Vara tillgänglig för styrningen av boendet så att de personers ärenden som ingår i 

kommunmodellen sköts så bra som möjligt 

11) Följa hur människorna bor i bostäderna och ge klienterna råd vid behov 

12) Fakturera avtalsförläggningen månatligen för inkvarteringsdygn 

 

Kommunen kan mycket fritt ta med personer som hör till målgruppen i kommunmodellen. 

Migrationsverket önskar dock att kommunerna inte direkt tar emot personer som kommer 

från olika operationer (till exempel medborgartransporter), utan att dessa först kommer till 

mottagningssystemet och därigenom eventuellt skickas vidare till kommunmodellen (till 

exempel enligt den modell som beskrivs här). I fråga om personer som tas emot direkt via 

ovan nämnda operationer finns det en förhöjd risk för att de inte systematiskt får tillgång till 

olika tjänster och att de inte får väsentlig information om sina rättigheter och skyldigheter. 

Risken för oklarheter, utnyttjande och exploatering ökar också.  

 

Till exempel registrerar transitförläggningarna personer och ger dem också information om 

olika tjänster och nödvändiga tillvägagångssätt samt förser dem med prepaid-betalkort för 

eventuell mottagningspenning. De har också möjlighet att delta i en hälsoundersökning. 

Därefter flyttas de till förläggningar eller till inkvartering enligt kommunmodellen under 

väntetiden.  

Mer information: 

Minna Jussila 

Överinspektör 

minna.jussila@migri.fi 

kunnat@migri.fi  
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