
Hej! Under våren 2018 kommer det att flytta in nyanlända 
personer i genomgångsbostäder på Disseflatvägen. Här 
hittar du som bor i området frågor och svar om bland 
annat hur mottagandet av nyanlända går till och praktisk 
information om inflyttning. Längst bak finns kontaktuppgif-
ter till oss som arbetar med frågan på Varbergs kom-
mun. Du är alltid välkommen att höra av dig! 

Frågor 
och svar

Vem är nyanländ?
En nyanländ person är någon som fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl eller andra skyddsskäl, 
även anhöriga till dessa personer är nyanlända.

Hur bestäms hur många nyanlända Varberg ska ta emot?
Riksdagen har beslutat att alla kommuner i Sverige ansvarar för att ta emot och ordna 
med bostad för nyanlända. Hur många personer varje kommun ska ta emot räknas 
fram utifrån befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna 
mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande 
som vistas i kommunen.

Under 2018 ska Varbergs kommun ta emot 138 nyanlända personer som anvisas hit.

Varför erbjuder inte Varbergs kommun permanenta bostäder?
Genomgångsbostäder är ingen optimal lösning. Det bästa hade varit om vi klarade av att 
erbjuda alla nyanlända en permanent bostad, men i Varberg har vi ont om lediga lägenhe-
ter och lång bostadskö. Detta är en av våra största utmaningar och ett långsiktigt arbete 
som är prioriterat. 

Hur fungerar etableringsprocessen?
De flesta nyanlända deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. I etableringsprogrammet ingår insat-
ser, dessa omfattar bland annat Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och andra arbetsmark-
nadsinsater. Målet med etableringsprogrammet är att de nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden och 
kunna försörja sig själva. Insatserna som en nyanländ person deltar i motsvarar en heltidssysselsättning. 
Under etableringstiden har de nyanlända rätt till etableringsersättning från staten. 

Vad är en genomgångsbostad?
En genomgångsbostad är en tillfällig bostad.

Vad är en kvotflykting?
En kvotflykting är en person som befinner sig utanför sitt land på grund av välgrundad fruktan för förföljel-
se. Idag finns det cirka 10 miljoner människor i flyktingläger i världen. En miljon av dessa människor har 
FN:s flyktingorgan UNHCR bedömt är i behov av att komma till ett nytt hemland. 2018 ska Sverige ta emot 
5 000 av dessa som kvotflyktingar.



Hur många personer kommer att bo i genomgångsbostäder på Disseflatvägen?
I bostadsmodulen på Disseflatvägen finns plats för 26 ensamhushåll och fyra mindre familjer.

Vilka kommer att flytta in i genomgångsbostäder på Disseflatvägen?
Till genomgångsbostäderna flyttar personer som fått uppehållstillstånd och som anvisats till Varberg för att 
etablera sig.

Betalar hyresgästerna  hyra?
Ja, de betalar hyra och får i regel etableringsersättning från staten.

Kommer alla att flytta in samtidigt?
Nej. Kommunen får löpande information om vilka som anvisats till Varbergs 
kommun och inflyttning kommer att ske efterhand.

När kommer människor att börja flytta in?
De första hyresgästerna kommer troligtvis att flytta in i maj 2018.

Hur länge kommer genomgångsbostäderna på Disseflatvägen att finnas kvar?
Varbergs kommun har ett avtal som sträcker sig över fem år från färdigställandet.

Varför har Varbergs kommun valt att placera genomgångsbostäder på Disseflatvägen?
Kommunen eftersträvar en fördelning av genomgångsbostäder över hela kommunen. Det finns i kommu-
nen idag även genomgångsbostäder i Träslövsläge (plats för cirka 30 personer), Limabacka (plats för 32 
personer), Trönninge (plats för 13 personer), Kärradal (två genomgångsbostäder med plats för totalt 37 
personer) och Moarna i Tvååker (plats för 15 personer). Det kommer att behövas fler genomgångsbostäder 
runt om i kommunen framöver.

Vad kan man göra för att underlätta de nyanländas integrering?
Som ny kommuninvånare är det viktigt att få möjlighet att bygga egna nätverk 
och skapa sociala sammanhang. Att säga hej till sina nya grannar är en bra start.  

I kommunen finns också etablerade mötesplatser, till exempel språkcafé torsdag 
kl. 14:00-16:00 samt en lördag i månaden i Kulturhuset Komedianten. I Bua 
bibliotek måndag kl. 17:00-19:00 och i Tvååkers bibliotek måndag kl. 17:00-
19:00. Varmt välkommen!

På www.varberg.se/inkluderingsaktiviteter kan du läsa mer om vad du kan göra 
för att bidra till integration och inkludering i Varberg. Här finns också länkar till 
olika frivilligorganisationer.



Mats Oljelund, inkluderingsstrateg
e-post: mats.oljelund@varberg.se 
telefon: 072-151 61 95

Linnéa Oom integrationssamordnare
e-post: linnea.oom@varberg.se 
telefon: 070-861 31 85

Erika Sjöwall, samordnare av frivilliginsatser
e-post: erika.sjowall@varberg.se  
telefon: 073-305 78 98

Samka Lovic, kulturguide 
e-post: samka.lovic@varberg.se
telefon: 076-608 18 52

Niklas Jarhult, bovärd
e-post: niklas.jarhult@varberg.se
telefon: 073-231 59 73

Rebecca Möller, kommunikatör
e-post: rebecca.moller@varberg.se
telefon: 072-151 73 19

Här hittar du e-postadresser och telefonnummer till oss som på olika 
sätt ansvarar för mottagande av nyanlända. Du är alltid välkommen 
att höra av dig!

Kontaktuppgifter



Plats för anteckningar


