
 

Motion 
 
Kommunfullmäktige 2019-03-04 
 
Bättre integration genom tryggare boende 
 
Bosättningslagen (även känd som anvisningslagen) trädde i kraft 1 mars 2016. Det innebar att 
en ny princip infördes, att alla kommuner förväntades ta sitt ansvar och hjälpa till med att 
välkomna och integrera nyanlända i Sverige. 
 
Kommunen har ansvar för att tillhandahålla boende för de nyanlända som anvisats till 
kommunen. Under etableringstiden ska de som fått uppehållstillstånd få särskild hjälp av 
Arbetsförmedlingen och kommunen för att komma in i samhället. Etableringstiden är två år. 
 
Nu har de två åren gått för några av de första som kommit till Haninge. Samma sak gäller i 
andra kommuner i Stockholms län. En fråga som många kommuner tolkar olika om är huruvida 
kontrakten ska förlängas på bostäderna när etableringstiden gått ut.  
 
Att avvisa personer vars kontrakt gått ut efter två år skapar väldigt stora problem för de enskilda 
som blir berörda och är en katastrof för integrationen. Ett boende är en förutsättning för 
etablering, och ska nyanlända flytta runt i andrahandsboenden, som nu riskerar blir fallet för 
många i Storstockholm, går energi åt att hitta bostad till familjen. 
 
Socialförvaltningen presenterade det bostadssociala arbetet med de nyanlända 31 januari i 
kommunhuset. Det är färre personer som blivit anvisade till Haninge och trycket på bostäder för 
nyanlända är inte lika stort som det var under 2016 och 2017. En undersökning från demoskop 
presenterades om vad de nyanlända själva tyckte om mottagningen. De allra flesta var nöjda 
med mottagandet och de trivdes i Haninge, men det var tydligt att de som nu närmar sig slutet 
på sitt bostadskontrakt är oroliga. De måste flytta från kommunen till en kommun där det finns 
bostäder. 
 
Det flesta nyanlända kommer efter två år, även om de blir etablerade på arbetsmarknaden och 
ha en inkomst, inte uppfylla kraven för att få ett bostadskontrakt. Även för de som har en 
utbildning i ett annat land så tar det lång tid att genomföra både SFI och läsa kompletterande 
studier för att utbildningen ska vara gångbar i Sverige. Det är sällan gjort på två år.  
 
 



Flera kommuner i länet väljer att erbjuda ett längre korttidskontrakt än två år. Botkyrka, 
Huddinge och Sollentuna är några exempel. Botkyrka har fem år på kontraktet för att ge en reell 
möjlighet för nyanlända till etablering. Majoriteten av länets kommuner ger möjlighet att förlänga 
kontrakten om det behövs. 
 
Om vi på allvar vill att de nyanlända som kommer till Haninge ska integreras in i samhället och 
på sikt kunna få tag på ett eget boende av egen kraft så är det inte rimligt att avvisa dem från 
sitt boende efter två år. Det skapar osäkerhet, otrygghet och stress att ha en avvisning 
hängande över sig inom en snar framtid. Det kommer försvåra studierna, ta fokus från 
arbetsmarknadsetableringen och definitivt vara skadligt för integrationen och dåligt ur barnens 
perspektiv. 
  
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
 
att standardtiden för ett korttidskontrakt för nyanlända som anvisats till Haninge sätts till 4 år 
att det ska vara möjligt att kunna förlänga kontrakten efter individuell prövning där extra hänsyn 
ska tas till om det finns barn med i bilden 
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