
 

 

INTERPELLATION 

Mottagande av flyktingar 
Vi lever i en orolig värld med människor på flykt från sina hem, terror och död. Den globala 

humanitära situationen har inte varit så allvarlig sedan andra världskriget. Sverige har tillsammans 

med andra länder tagit ett ansvar för flyktingar, dess anhöriga och haft mycket stor nytta av dessa 

människor i vårt arbetsliv och vår mångfald. De senaste veckorna har samhällsdebatten kring 

flyktingströmmarna varit massiv i svenska medier och runt köksborden i svenska hem.  

På Lidingö har vi slutit ett avtal med migrationsverket att ta emot 64 nyanlända genom anvisning, ett 

antal i linje med de fördelningstal som tagits fram av Länsstyrelsen för kommunerna i Stockholms län. 

Dessutom har en utredning om integration tillsatts av Kommunstyrelsen för att bland annat se hur 

samverkan mellan kommun och ideella organisationer kan stärkas. Till och med 23 september i år har 

kommunen tagit emot 32 nyanlända inom avtalet. 

Lidingö har goda förutsättningar för en lyckad integration. Exempelvis med tanke på närhet till en 

stor och varierad arbetsmarknad, ett stort föreningsliv samt duktiga tjänstemän. Redan idag bedrivs 

ett gediget integrationsarbete i kommunen. Svårigheter finns dock framför allt för att få fram 

lämpliga bostäder. Boverket lyfter i sin rapport (2015:10) fram behov av tillfälliga bostäder i 

tillväxtzoner exempelvis genom modulbostäder eller ombyggnation av befintliga lokaler, möjligheter 

att stimulera ökad uthyrning i befintliga bostadsbeståndet och införande av övergångsbostäder för 

att få igång etableringsfasen i ett tidigare skede.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes 

Kihlman: 

1. Hur ser möjligheterna ut för Lidingö att leva upp till sitt åtagande i mottagande av nyanlända och 

finns det en beredskap för att kunna ta emot ett ökande antal? Kan tillfälliga boendeformer eller att 

uppmuntra uthyrning i det befintliga bostadsbeståndet vara delar av en lösning? 

2. Vad gör kommunen idag för att stärka samverkan med idrottsföreningar och andra ideella 

organisationerna? Kan ideella organisationer, privatpersoner och företag söka medel från kommunen 

för att genomföra integrationsfrämjande aktiviteter?  

3. Är det möjligt för kommunen att aktivt arbeta med att få fram praktikplatser för nyanlända i 

staden och hos privata företag även om det är arbetsförmedlingen som idag har ansvaret för 

etableringen på arbetsmarknaden? Finns samarbeten med företagarna på Lidingö i 

integrationsnätverk eller med mentorskap som verktyg?  
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