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Enligt sändlista

Beslut om revideringar av kommuntal
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att revidering av kommuntal för kalenderåret 2019 ska
ske enligt bilaga 1 till detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har den 12 november 2018 beslutat om fördelningen av
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning
(kommuntal) för Gävleborgs län.
Diarienummer: 7979-2018.
Kommuntalen får, enligt 7 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning, revideras under innevarande år efter
överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande kommuner,
under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet.
Gävle kommun och Hofors kommun har den 13 augusti 2019 inkommit med en
överenskommelse angående revideringar av kommuntal.

Motivering till beslutet
Parternas åtagande i överenskommelsen påverkar inte det totala länstalet och
antalet anvisade som anges i överenskommelsen är inte lägre än redan
beslutade anvisningar för de aktuella kommunerna. Länsstyrelsen beslutar
därför att revidera kommuntalen i enlighet med överenskommelsen mellan
kommunerna.

Hur man överklagar
Detta beslut kan enligt 9 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning, inte överklagas.
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Beslutande
Beslutet har fattats av landshövding Per Bill efter föredragning av
integrationssamordnare Robert Larsson.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
Samtliga kommuner i länet:
bollnas@bollnas.se; gavle.kommun@gavle.se; hofors.kommun@hofors.se;
kommun@hudiksvall.se; kommun@ljusdal.se; kommun@nordanstig.se;
kommun@ockelbo.se; kommun@ovanaker.se; kommun@sandviken.se;
kommun@soderhamn.se,
Migrationsverket:
migrationsverket@migrationsverket.se
bosättningsenheten@migrationsverket.se
Länsstyrelsen i Stockholms län:
stockholm@lansstyrelsen.se,

Bilagor
1. Reviderade kommuntal för kommuner i Gävleborgs län 2019.
2. Överenskommelse mellan Gävle kommun och Hofors kommun.
angående revidering av kommuntal enligt förordningen (2016:39) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Postadress Länsstyrelsen, 801 70 Gävle

Telefon 010-225 10 00

Webb www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Besöksadress Borgmästarplan

Fax 010-225 11 50

E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

BESLUT
2019-08-14

3 (3)
Dnr 5609-2019

Bilaga 1

Reviderade kommuntal för Gävleborgs län
Kommun
Bollnäs

Kommuntal
5

Gävle

26

Hofors

7

Hudiksvall

43

Ljusdal

16

Nordanstig

13

Ockelbo

0

Ovanåker

0

Sandviken

0

Söderhamn

5
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