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Kommunstyrelsen

Motion om bostäder till nyanlända
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Motionärens förslag avslås.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för ett ökat bostadsbyggande spritt över kommunen
och att tillskriva regeringen med begäran om de vidtar åtgärder för att underlätta byggandet och
förenklar regelverket kring byggprocess

Ärendebeskrivning

Catrin Tufvesson (S) föreslår i motion att planer för att verkställa tillfälliga boenden eller
motsvarande tas fram snarast då behoven är akuta.
Kävlinge kommun får tilldelningstal för hur många flyktingar vi ska ta emot per år. För 2016 har
tilldelningstalet varit 116 och för 2017 är det 150 st.
Det är höga tal för Kävlinge kommun och vi konstaterade redan före tilldelningstalens tillkomst
att bristen på bostäder var ett stort problem för vårt mottagande. Detta är inte unikt för Kävlinge.
94 % av Sveriges kommuner har uppgett att de har ett underskott på bostäder för nyanlända.
F n utreder Migrationsverket om tilldelningstalen ska ändras för 2017 p g a en lägre tillströmning
av flyktingar. Det kan ge oss bättre förutsättningar liksom det faktum att man ställt sig positiva till
att tilldelningen för 2017 huvudsakligen kommer att förläggas till andra halvåret
Men vi har ett åtagande och det ska vi lösa efter bästa förmåga. Hittills har vi gjort det bra. Vi
ligger i toppen i Skåne för 2016 vad gäller antal mottagna och kommunplacerade i förhållande till
tilldelningstalet.
Ett bra mottagande innebär för mig en naturlig integration i samhället. Dvs inte tillfälliga
lösningar med moduler e d. Nej, vi måste planera för ett ökat byggande i stort och sedan sprida
mottagandet över kommunen
Ska vi klara det krävs insatser och nytänkande av oss, men framförallt att regering och riksdag
ger oss verktyg och förutsättningar för att klara vårt uppdrag, Ser över vilka lagar och regler som
måste anpassas och funderar på riksintressenas omfattning i förhållande till behovet av
bostäder. I dag är halva landets yta riksintresse och belagt med restriktioner. Processerna kan
också med lagändring göras snabbare och enklare.
Kommunstyrelsen
Pia Almström
• Mats.Svedberg@kavlinge.se

Kävlinge kommun
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se

2 (2)

Vi i de politiska partierna har ett stort ansvar för att öka bostadsbyggandet. Det är den enda
hållbara lösningen för alla i vårt samhälle och vi har ansvar för alla.
Planering pågår och ska så göra för att hitta lösningar för att öka bostadsbyggandet. I detta
arbete måste vi alla hjälpas åt. Ompröva gamla ställningstaganden, ompröva gamla detaljplaner
och därtill ha en stor portion nytänkande.
Men jag ser en stor fara i att skapa tillfälliga lösningar utan naturliga kopplingar till samhället i
övrigt. Det motverkar integration och belastar våra verksamheter snett.
Därför föreslår jag att motionärens förslag avslås och istället att kommunstyrelsen får i uppdrag
att verka för ett ökat bostadsbyggande och tillskriva regeringen om åtgärder för att underlätta
bostadsbyggandet och förenkla regelverket kring detta.

Beslutsunderlag


Motion om bostäder till nyanlända

Kommunkansliet

Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet ska skickas till

För kännedom Kommunfullmäktige, därefter Catrin Tufvesson
För verkställighet

