
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

INTERPELLATION 

Boende för nyanlända 
I november 2015 la Centerpartiet en motion där vi visade vår vilja att bidra och 

delta i den utmaning det innebär att skapa boende för de nyanlända Lidingö ska 

ta emot. Sedan dess har en bosättningslag införts och utmaningen har därmed 

blivit än tydligare. Lidingö ska under 2017 ta emot 242 nyanlända. Vi kan även 

räkna med att siffran kommer vara fortsatt hög under 2018. 

Ändå har majoriteten inte valt att söka samarbete med oppositionen om 

bosättning av nyanlända. Majoriteten har nu kommit till ett läge där de varit 

tvungna att beställa paviljonger för att kunna klara att leva upp till lagkravet 

under 2017. Redan i september 2015 hade vi en interpellation om bosättning och 

integration i Kommunfullmäktige och lyfte bland annat att staden behövde se 

över behov av tillfälliga lösningar och att uppmuntra uthyrningen av 

privatpersoner. 

Sedan dess har ett flertal lösningar arbetats fram av stadens tjänstemän. 

Centerpartiet vill att vi i möjligaste mån undviker paviljonger och menar att 

staden ska arbeta för att: 

 Göra det lättare för privatpersoner att hyra ut del av bostad (exempelvis 

rum eller lägenhet i villa). Staden ska ha tydliga erbjudande om vilken 

hyra som är möjligt att få och aktivt marknadsföra möjligheten att bidra. 

 Staden ska på liknande sätt som för ungdomsbostäder skapa 

expressprojekt för bostadsprojekt för nyanlända. Dessa bostäder bör lätt 

kunna växla användningsområde när behoven för nyanlända minskar, 

genom att vara anpassade för seniorboende eller andra typer av boende 

där stadens behov ökar framåt.  

 Staden bör kräva större andel lägenheter till stadens behov vid 

nybyggnation då stadens behov kommer vara högt i många år framåt. 

 Söka samarbete med konferensanläggningar för tillfälliga lösningar som 

ger lägre kostnader än andra tillfälliga lösningar som ombyggnation av 

lokaler eller paviljonger. 

Staden bör också genomgående arbeta tillsammans med frivilligorganisationer 

för att skapa möten mellan redan etablerade Lidingöbor och de nyanlända, en 

extra riktad satsning på detta bör göras vid etablering av paviljonger för att 

möjliggöra en bättre integration.  



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Utifrån ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Anna 

Rheyneuclaudes Kihlman (M): 

- Hur arbetar staden för att minimera behovet av paviljonger och uppmuntra 

uthyrning bland privatpersoner? 

- Kan staden tänka sig att genomföra ett expressprojekt för boende för 

nyanlända som när behovet minskas kan användas för andra växande behov i 

staden, till exempel äldrebostäder? 

- Hur kommer staden arbeta för en bra integration för de nyanlända som 

kommer bosättas i paviljonglösningar? 
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