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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-05-08

§ 98

Motion av Simon Alm (SD) om husvagnar till nyanlända
KSN-2018-1170
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå motionen.

Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Simon Alm (SD) har i en motion väckt 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun endast ska
erbjuda husvagnar som uppehälle till nyanlända invandrare som anvisas till kommunen.
Yrkande
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till motionen och
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 17 april 2019.
Arbetsutskottets förslag den 2 maj 2019 § 133.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-05-02

§ 133

Motion av Simon Alm (SD) om husvagnar till nyanlända
KSN-2018-1170
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå motionen.

Sammanfattning
Simon Alm (SD) har i en motion väckt 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun endast ska
erbjuda husvagnar som uppehälle till nyanlända invandrare som anvisas till kommunen.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 17 april 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Handläggare

Datum

Hammar Lotti
Vestin Lotta

2019-04-17

Diarienummer

KSN-2018-1170

Kommunfullmäktige

Motion av Simon Alm (SD) om husvagnar till nyanlända
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Simon Alm (SD) har i en motion väckt 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun endast
ska erbjuda husvagnar som uppehälle till nyanlända invandrare som anvisas till kommunen.
Motionen återges som bilaga.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Föredragning
Syftet med bosättningslagen som infördes i mars 2016 är att nyanlända snabbare ska tas emot
vet
för bosättning
var man skai en
bokommun,
är det lättare
ochatt
därmed
söka arbete,
kunna påbörja
välja skola
etableringen
och barnomsorg.
i samhällslivet och på
arbetsmarknaden. Bostaden är central för att etableringen i samhället ska fungera. När man
I kommunstyrelsens verksamhetsplan finns därtill en åtgärd att geografiskt sprida de bostäder
som kommunen innehar avtalet för. Detta gör kommunen för att undvika att skapa
utanförskapsområden och för att främja integrationen. Utifrån den åtgärden arbetar
stadsbyggnadsförvaltningen när lägenheter avropas för att hyras in för kommunens behov.
Under åren 2015-2017 då kommunen tog emot en större mängd nyanlända diskuterades
tillfälliga lösningar, så som modulbyggnader med tillfälliga bygglov, för att klara den
situation som då uppstod. Dessa lösningar skulle dock gå emot uppdraget att främja
integrationen med geografisk spridning av bostäder.
I stället beslutade Uppsala kommun att genom ett direktiv ge Uppsalahem i uppdrag att
erbjuda tillfälligt boende i lägenheter under etableringstiden. Direktivet till Uppsalahem
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gällde 2017–2018 och tillsammans med privata fastighetsägare, som också erbjöd kommunen
att hyra lägenheter, kunde Uppsala kommun erbjuda boende till de personer som anvisades.
Denna lösning uppfyllde målet med geografisk spridning av bostäder över hela Uppsala och
onödig trångboddhet kunde undvikas.
Förutom att en bostadslösning med husvagnar inte skulle uppfylla målen som beskrivs ovan
så skulle en sådan lösning också kräva en stor insats från kommunen. Bland annat skulle
kommunen behöva göra följande:
1. Ta fram lämplig mark där husvagnarna kan stå
2. Förbereda infrastruktur så som el och VVS då dusch, wc, tvätt och diskmöjligheter
behövs och kräver avlopp
3. Upphandla husvagnar
4. Ordna förvaltning av husvagnarna och personal som sköter om området
5. Ordna sophantering
6. Säkerställa en trygg boendemiljö
7. Bygga en acceptabel utemiljö med lekplats för barn om familjer ska placeras inom
området
8. Säkerställa att det finns bra kommunikationer i området så att de boende kan ta sig till
sin SFI, sitt jobb, skola och förskola
Att bo som lägenhetshyresgäster i etablerade stadsdelsområden ger en större möjlighet för
dessa personer att integreras i samhället än om de blir hänvisade till ett husvagnsområde för
nyanlända invandrare. Förslaget med husvagnar som bostäder för nyanlända invandrare liknar
de tillfälliga lösningar som Uppsala kommun redan diskuterat och beslutat att inte genomföra.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
Stadsbyggnadsförvaltningen

Joachim Danielsson
stadsdirektör

Mats Norrbom
stadsbyggnadsdirektör

Motion om husvagnar till nyanlända
Uppsala kommun behöver en invandringspaus. Otryggheten har brett ut sig, och en stor del i det kopplas
till misslyckad invandringspolitik som gått ut över Uppsala. Statistiken är tydlig vad gäller
överrepresentation, och exempel saknas inte. Flera medialt uppmärksammade fall av gruppvåldtäkter har
skett i Uppsala. I anslutning till resecentrum var problemen år 2017 stora med ensamkommande
flyktingungdomar som ägnade sig åt droger och kriminalitet.
Eftersom det kommunala självbestämmandet har begränsats vad gäller invandring behöver kommunen
ändå förhålla sig till det. I brist på rådighet i frågan behöver pratiska frågor såsom uppehälle ordnas.
I Staffanstorps kommun har man köpt in begagnade husvagnar tal nyanlända invandrare. Med modellen
skulle Uppsala kommun kunna avlasta bostadsmarknaden från invandring samtidigt som en
husvagnsmodell torde leda till lägre kostnader.
Signalen är också kraftig. Då flykten från Danmark och Finland till Sverige inte handlar som säkerhet,
utan om förmåner, är det en signal som kan leda till minskat tryck på Uppsala. Det gynnar våra
förutsättningar att kunna återskapa sammanhållningen i samhället, få in de som redan är här i
sysselsättning, trycket på bostadsmarknaden avlastas med mera. Fördelarna är många.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att Uppsala kommun endast erbjuder husvagnar som uppehälle till nyanlända invandrare som
anvisas till kommunen.

Uppsala den 2 februari 2017

Simon Alti
Gruppledare (SD)

