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§ 229 Stopp för förtur och kvotering av bostäder till
nyanlända invandrare, svar på motion (SD)
Dnr KS 2016-383
Ärende
Sverigedemokraterna inkom den 2016-04-21 med en motion med förslag om
att kommunen ska motverka all form av kvotering och förtur till bostäder för
nyanlända invandrare.
Ett av Linköpings kommuns viktigaste mål är en sammanhållen stad. Bostaden
är en viktig faktor för människors möjligheter att delta i samhället, etablera sig
socialt och bygga upp långsiktiga kontakter. En bostad är viktig för människors
möjligheter att söka och erhålla ett arbete och därmed för möjligheterna till
egen försörjning.
För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet
föreslog regeringen i november 2015 en ny lag som innebär att alla kommuner
är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Den 27 januari
röstade riksdagen ja till regeringens förslag. Den nya lagen trädde i kraft den 1
mars 2016.
Genom beslut om inrättande av kommunal boendesamordning KS 2016-255,
uppdrag och delegation KS 2016-377 samt strategi för bosättning av
kommunanvisade nyanlända KS 2016-1073, arbetar
kommunledningsförvaltningen med flera olika kategorier av boendelösningar
för att bosätta nyanlända enligt lagstiftning: hyreslägenheter för
bostadsändamål, lägenheter för tillfällig vistelse typ företagslägenheter samt
korridors- och anläggningsboenden. 2016 förmedlades sammanlagt 57 st.
hyreslägenheter till kommunen för bosättning av kommunanvisade nyanlända
genom andrahandskontrakt.
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Lagen innebär att kommunerna måste beakta mottagandet av nyanlända i sin
planering för bostadsförsörjningen. Beslut om anvisning till kommunen kan
inte överklagas. I förhållande till det totala antalet bostadslägenheter i
Linköpings kommun men även tillskottet av nya bostadslägenheter som skedde
genom nybyggnation, får undanträngningseffekten på kommunens
bostadsmarknad som helhet ses som försumbar.
Mot bakgrund av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen
avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-15
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Motionen

Yrkanden
Johan Karlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunledningsförvaltningens förslagoch
Johan Karlssons (SD) yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag, vilket
innebär ett avslag till motionen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till svar på motionen tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till kommunledningsförvaltningens
motivering.
Reservationer
Johan Karlsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckningar
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar följande
protokollsanteckning:
”Under 2016 valde Koalition för Linköping att införa parallella köer för
nyanlända inom Stångåstaden. Det var vi starkt kritiska till då och är det även
idag. Effekten av en sådan politik är att grupper som söker bostad ställs mot
varandra, utan att det finns någon objektiv grund för hur bostäder fördelas. I
längden riskerar flera separata köer och politiskt motiverade fördelningar att
underminera allmänhetens förtroende. Den vägen borde därför avvecklas.
Även om vi är kritiska till hur Koalitionen och Stångåstaden agerat så kan vi
inte bifalla motionen. Socialt kontrakt används som en viktig del i att hjälpa
socialt utsatta, exempelvis personer som utsatts för våld i nära relationer. Att
kategoriskt stänga den dörren för personer som också råkar vara nyanlända
vore olyckligt. Hur privata fastighetsägare agerar ser vi inte heller som en fråga
för kommunen.”
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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