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Tj]}  Habo  Kornrnunfulmäktige

Motion  Piaeera  nyanlända  i begagnade  husvagnar.

Antalet  uppehåustiNlstånd  är fortfarattde  extremt  högt  i Sverige

om  vi  jämför  med  våra  grannländer.  Ca 95000  uppeliålisti1lstånd

bevi4jades under 2021. Ofta pratas bara orn att asyNinvandringen
minskat  tiNi ea 12000  st yutder  2021 men  anhör;g'hetsinvaridringen

är dubbeit  så stor  ea 24000st  men  sförst  är arbetskraftsixivandringen

på ea 39000st.

Ha.'bo Korr»mun  bar  en stor  brist  på hyresrAtier  OCI'I ea I 700st  står  i N(ö

tiNN }-Nabo Bostäders  kö.

Vi  Habodernokrater  ser Staffanstorp  sorn  ett stoit  föredöme  på xnånga

ornråden.  Där  styr  Moderaterna  oeh  de lyssnar  in  folkviljan.  De har

köpt  in  beg,a.gnade  Itusvagnar  till  nyanlända  sarnt  ensarnkomrnande.

Vi  Habodemokrater  yrkar

Att  Habo  Kommun  arbetar  för  att inte  ta ei"not  några  nyanIända

Att  Habo  Komint'in  köper  in  begagnade  liusvagnar  oeh  plaeerar

våra  nyanlända  på en läntpNig  p}ats.

Habo  2022-01-05
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Morgan  Ma}n'iborg
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§ 45 Svar på motion om boende för nyanlända 
Diarienummer KS22/7 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Habodemokraterna har genom Morgan Malmborg (HD) lämnat in motion 
”Placera nyanlända i begagnade husvagnar” till kommunfullmäktige. 
Habodemokraterna yrkar att Habo kommun arbetar för att inte ta emot 
några nyanlända och att Habo kommun köper in begagnade husvagnar till 
nyanlända samt ensamkommande. 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som lämnat följande svar. 

Mottagande av nyanlända  

Det är länsstyrelsen som beslutar om fördelningen av antalet nyanlända 
mellan kommunerna i länet. Hur många nyanlända personer varje kommun 
ska ta emot efter anvisning beror på: 
• kommunens storlek 
• arbetsmarknadsläge 
• det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och 
ensamkommande barn 
• hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen. 
Habo kommun ska år 2022 ta emot 18 nyanlända för bosättning. 

Bostäder för nyanlända  

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en lag 
som styr hur många nyanlända som kommunerna i Sverige ska ta emot och 
ordna bostäder för. Syftet är att nyanlända snabbt ska få någonstans att bo 
för att påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhället. 
Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och 
skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. 
Ensamkommande barn och unga ska placeras i hem för vård eller boende, 
stödboende eller familjehem i den kommun som migrationsverket anvisat 
dem till. 
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Ett enhälligt kommunfullmäktige antog den 25 mars 2021 (§ 27) riktlinjer 
för bostadsförsörjning 2021-2024. I dokumentet står följande: ”För att 
nyanlända ska integreras och bli självförsörjande behöver kommunen 
kunna anvisa de nyanlända till lägenheter med god ändamålsenlig standard 
samt låg boendekostnad. Kan kommunen anvisa den nyanlände en bostad 
med lägre boendekostnad underlättas individens möjlighet att bli 
självständig. Det finns annars en risk att nyanlända blir långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd, vilket förhindrar självständighet.” 

Boende för vuxna och familjer  

En bostad är ett hus, en lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. 
Husvagnar kan användas som bostäder för vuxna och familjer men kan inte 
jämställas med lägenheter med god ändamålsenlig standard. 

Boende för ensamkommande barn och unga  

Hem för vård eller boende, stödboende och familjehem kan inte bedrivas i 
husvagnar. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
(SN 2022-04-06 § 22) vilket även kommunstyrelsen föreslår (KS 2022-06-
01 § 68). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg (HD) yrkar bifall till motionen.  

Anders Rickman (L), Susanne Wahlström (M), Olle Moln Teike (SD), Ulf 
Bertills (C), Hans Jarstig (KD) och Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Morgan Malmborgs 
förlag om att bifalla motionen och dels kommunstyrelsens förslag om att 
avslå motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
om att avslå motionen.  

_____ 
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