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Kommunstyrelsens ordförande   Till Kommunfullmäktige 

Michaela Fletcher   

Datum  2020-12-02 

Dnr  KS 2020/0027 

 

Svar på interpellation nr 10/2020 från Anas Abdullah (-) – om 

nyanländas boende i Österåkers kommun 

 

Sammanfattning 
 
I en interpellation väckt i Kommunfullmäktige framför interpellanten fyra frågor rörande nyanländas 
boende i kommunen.  
 

1. Finns det möjlighet för Österåkers kommun att de nyanlända får behålla bostaden längre än 
två år om de ej lyckats ordna annat boende under den aktuella perioden? 

2. Vad erbjuder kommunen dessa personer, framför allt barnfamiljer, för hjälp om dessa 
personer inte kan hitta en egen bostad på egen hand under den aktuella perioden om två år? 

3. Hur ser kommunalrådet på att ovanstående problematik kan påverka integrationen på ett 
negativt sätt? 

4. Hur tillämpar kommunen barnkonventionen som numera svensk lag i det här fallet? 
 

 

Svar: 
 
Anvisningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 förändrar mottagandesystemet i grunden. Från att 
ha gått från en förhandling, där kommunerna kunnat planera utifrån sina egna förutsättningar, har 
det gått över till ett tvång. Regeringen bestämmer enligt en kalkyl hur många nyanlända som ska 
fördelas ut och kommunerna får ett centralt fastställt antal som vi ska ta emot. Det är en 
överrullningseffekt där staten skjuter över ansvaret på kommunerna för en politik som staten för.  
 
I Österåker är kötiden hos det kommunala bostadsbolaget Armada i dagsläget drygt 
fem år. Vi särbehandlar ingen genom att låta någon gå före i bostadskön, utan 
likabehandlingsprincipen gäller.  
 
Anvisningsslagen anger att kommunerna ska tillhandahålla bostad under de två första 
åren, vilket Österåkers kommun också gör. Vi följer lagen. Under dessa två år 
förväntas nyanlända aktivt söka en bostad. Det är familjens ansvar att söka en ny 
bostad. De temporära bostäder som används för att ta emot nyanlända behövs för 
att kunna ta emot nya anvisade till vår kommun. Det fylls hela tiden på. Vissa hittar 
en ny bostad i Österåker, vissa i andra delar av landet.  
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Vi strävar alltid efter barnens bästa och det inbegriper så få skolbyten som möjligt. Att barn byter 
skola för att deras föräldrar flyttar eller av andra orsaker är ingen unik händelse. I 
barnkonventionens artikel 5 står att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för 
barnets uppfostran och utveckling. I artikel 27 står att barn har rätt till skälig levnadsstandard bland 
annat bostad. Olika familjer har olika behov men om en familj behöver hjälp med att hitta en ny 
bostad efter de två första åren så hjälper kommunen till med bostadsletandet.  Det menar vi är att se 
till barnets bästa.  
 
Slutligen, vad gäller integration: Att kommunen förväntas tillhandahålla bostad åt vuxna arbetsföra 
människor längre än vad lagen anger har ingenting med integration att göra. Studier, arbete och flit 
är däremot nycklar in i det svenska samhället. Många människor tvingas flytta för att arbeta, studera 
eller av andra anledningar. Vi gör ingen åtskillnad på människor utan alla har samma möjligheter och 
skyldigheter.  

  
 

 
 

 

Michaela Fletcher   

Kommunstyrelsens ordförande    


