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Bygdegårdsföreningar som vill bidra i flyktingmottagande 
Kommunerna sonderar för närvarande terrängen vad gäller flyktingmottagning och 

krishantering, även bygdegårdar kan bli kontaktade. Länsstyrelserna koordinerar 

regionvis, Migrationsverket bestämmer hur många flyktingar olika regioner får. 

Migrationsverket hyr för asylboenden, medan kommunerna handhar evakueringsplatser.  

Boende för asylsökande  

Migrationsverket anordnar boende för asylsökande. På deras hemsida finns länkar och 

villkor för de som önskar hyra ut fastighet eller lägenhet till Migrationsverket. 

Migrationsverket är avtalspart och hyr enligt hemsidan ut tills vidare med tre månaders 

uppsägning. Det kan bli aktuellt med såväl möblerat som omöblerat, med eller utan egen 

personal från Migrationsverket. Det finns flera lagkrav som måste iakttas, exempelvis ska 

kommunala räddningstjänsten kontaktas för godkännande enligt Lag om skydd mot 

olyckor. Kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning har tillsyn och ska godkänna 

lokalen gällande bland annat hygien och hygienutrymmen, avfallshantering med mera 

enligt Miljöbalken. Kommunens samhällsbyggnadsavdelning eller motsvarande ska 

kontaktas angående frågor och tillstånd enligt Plan- och bygglagen; det kan exempelvis 

gälla ändrad användning av byggnad. Notera att nuvarande bygdegårdsförsäkring inte 

gäller för asylboende då bygdegårdsförsäkringen avser normal bygdegårdsverksamhet. 

Försäkringskansliet ska kontaktas för nytt försäkringsavtal.  

Kommunala evakueringsplatser  

Om behovet är större än tillgången kan kommunernas evakueringsplatser behövas som 

ankomstboenden. Evakueringsplatserna är begränsade tidsmässigt. I detta fall kontaktar 

ni kommunernas samordnare för krisberedskap. Samordnarna kommer att tala om vilka 

lagar som gäller och vad ni ska ta hänsyn till. Det är då kommunerna som är avtalspart. Ni 

ska kontakta kommunen i samma frågor som vid asylboenden och ni ska även kontakta 

Försäkringskansliet, då det krävs en annan typ av försäkring.  

Vid avtalsupprättande 

Vid avtalsupprättande ska följande tydliggöras: ansvarsfördelning, vilken typ av 

verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, avtalstid och ersättning, även frågor som rör 

ersättning för slitage och drift samt skadegörelse. Avtalstexten ska även omfatta 

försäkringsfrågan gällande vem som försäkrar vad. 

Ersättning 

Vid hyresavtal ska ni begära en ersättning som gott och väl täcker alla former av kostnader 

för era aktuella och kommande omkostnader.  

Andra sätt att hjälpa till 
Bygdegårdarna kan vara viktiga komplement för att skapa trygghet och fungerande vardag 

vid mottagande. Exempelvis kan bygdegårdarna användas som mötesplatser för 

träffpunkter och samtalsgrupper, barnomsorg, utbildning, insamling och utlämning av 

kläder och annat och olika aktiviteter. Samarbete med andra aktörer kan skapa 

förutsättningar för att bygga en bra verksamhet. Kontakt med kommunens 

integrationssamordnare är en ingång för att skapa ett sådant samarbete och 

uppmärksamma bygdegården som resurs. 

Läs mer på: https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/krisberedskap/flyktingmottagande  
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