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Vi vill, men klarar inte flyktingmottagandet nu! 

Nacka kommun är, och har alltid varit, beredd att bidra till att de som flyr från krig och 
förtryck ska få en trygg och fungerande tillvaro i Sverige. Kommunens vision är enkel och 
tydlig: ”Öppenhet och mångfald” – så vill vi att Nacka ska karaktäriseras. Alla människor ska 
vara välkomna till Nacka och kunna förverkliga sina drömmar här, oavsett bakgrund. Av 
våra snart 100 000 invånare är 18 000 födda utomlands, en större andel än riksgenomsnittet. 
2 500 har bott i Sverige kortare tid än två år.  
 
När staten inte kunde ordna transitboenden förra hösten ställde vi upp. Med kort varsel 
ordnade vi tillfälliga boenden i Graninge för några hundra personer trots att det egentligen 
ligger utanför det kommunala ansvaret. Nu är situationen den omvända. Nu behöver vi 
statens hjälp att klara ett bra mottagande i kommunen för de nyanlända som fått 
uppehållstillstånd.  
 
Bakgrund 
Med stort engagemang, kreativitet och hjälp av Nackaborna har vi hittills i år tagit emot och 
ordnat boenden åt 250 flyktingar. I december kommer vi att kunna ta emot ytterligare 50 
personer, men vi har ännu inget boende för de återstående 65 personerna för att klara årets 
beting på 366.  
 
För att klara mottagandet arbetar vi med en bred palett av åtgärder: 

 Informationsinsatser riktade till Nackaborna för att de ska hyra ut delar av sina hus eller 
lägenheter eller Attefallhus på tomten.  

 Hyresvärdarna bidrar med lägenheter som blir lediga.  

 Tomma kommunala lokaler har byggs om till bostäder.  

 Vi har byggt småskaliga modulbostäder med tillfälligt bygglov.  

 Köpt 27 bostadsrätter och en villa.  

 Blockförhyrt rum på hotell och vandrarhem. 
 
För att klargöra situationen något: boendena är små, man får ofta dela rum med okända 
personer och det är tidsbegränsade kontrakt. Det gnisslar ibland och blir konflikter mellan 
personer som nyligen fått uppehållstillstånd när de bor trångt och det är lyhört. 
Framtidstron låter vänta på sig när man inte har ett långsiktigt boende som man kan förenas 
med sin familj i och ha som bas för jobb och en lyckad etablering i Sverige.  
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Det vi står inför nu är ännu sämre och dyrare lösningar. Madrasser i sovsalar i idrottshallar 
eller tält känns ovärdigt och inget vi vill ta till. Hotellrum för 1 500-2 000 kr/dygnet är inte 
ekonomiskt försvarbart. Mot den bakgrunden finns inga förutsättningar att på ett rimligt 
sätt ta emot fler just nu.  
 
Nästa år blir det sannolikt ännu tuffare. 2017 års beting på 469 personer motsvarar 
egentligen ett behov av nya boenden för 680 personer, eftersom en del av de boenden som 
vi ordnat i år inte är tillgängliga nästa år. Det gäller t ex en del av de boenden som 
Nackaborna bidrar med och som de behöver för andra ändamål. De ensamkommande 
ungdomarna som Nacka ansvarar för och som fyller 18 och får uppehållstillstånd ska få nya 
boenden.  
 
Situationen i Nacka är beklaglig men inte unik. Många kommuner i Stockholms län och 
övriga landet brottas med precis samma problem att få fram acceptabla boenden snabbt. 
Nacka tillhör sannolikt dem som lyckas bäst.  
 
På lång sikt kommer det att lätta, vi planerar för 20 000 nya bostäder till 2030, så det 
kommer att finnas plats för många nya invånare. Bara nästa år kommer vi att anta 
detaljplaner med 4 000 lägenheter, men överklagandetider, upphandlingsregler, markarbeten 
och annat gör att det tar några år innan de är inflyttningsklara.  
 
Vi behöver hjälp 
Vi vädjar nu till regeringen att lägga prestigen åt sidan och ta hänsyn till verkligheten. Det 
finns inga lediga lägenheter att tillgå just nu. Enskilda människor kommer i kläm när 
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tvingar ut dem i osäkerhet och till sämre 
boenden än de har idag. Vi kan inte försvara de boendelösningar som nu står till buds. Kan 
regeringen?  
 
Vi har två konkreta uppmaningar och en önskan.  

1. Låt flyktingar som fått uppehållstillstånd bo kvar ytterligare en tid på 
Migrationsverkets boenden. Det känns oförsvarligt att tvinga människor att flytta 
från fungerande boenden runt om i landet till dåliga lösningar, i värsta fall madrasser 
i sovsalar. Vi är beredda att diskutera finansieringen av en sådan lösning.  

2. Genomför skyndsamt förenklingar i byggreglerna som gör att det går att bygga fler 
bostäder snabbare. Vi bedömer inte att de förslag som aviserats till 1 juli är 
tillräckliga eller på ett avgörande sätt kommer att underlätta för oss. När trycket var 
som störst på staten för ett år sedan gick det snabbt att ändra bygglovreglerna. Nu 
ligger trycket på kommunerna, men vi ser inga lättnader som är ens i nivå med de 
som staten då gav sig själv.  

3. Vi vill bjuda in er till Nacka för en dialog om de utmaningar vi har att hantera och 
vad som skulle kunna underlätta för oss att klara ett riktigt bra mottagande av 
flyktingarna.  
  

  
 
Mats Gerdau 
Kommunstyrelsens ordförande  


