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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Fedja Serhatlic

2017-03-15

Dnr KS 2016-383

Kommunstyrelsen

Stopp för förtur och kvotering av bostäder till nyanlända
invandrare, svar på motion (SD)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till svar på motionen tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till kommunledningsförvaltningens
motivering.
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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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:
KS 2016-383, Stop för förtur och kvotering av bostäder av till nyanlända invandrare, motion
(SD)
KS 2016-255, Kommunal boendesamordning
KS 2016-377, Uppdrag och delegation för avtalsskrivning avseende boendelösningar för
nyanlända
KS 2016-1073, Strategi för bosättning av kommunanvisade nyanlända
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Bakgrund
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.
Den nya bosättningslagen innehåller bestämmelser om mottagande av vissa
nyanlända för bosättning genom anvisning till en kommun. Förordningarna
innehåller närmare bestämmelser om hur den nya ordningen med anvisningar
till kommuner ska fungera. För 2016 gällde övergångsbestämmelser som
innebar att både Migrationsverket och Arbetsförmedlingen beslutade om
anvisningar med stöd av den nya lagen. Från och med 2017 är det
Migrationsverket som är anvisningsmyndighet. Beslut om anvisning till
kommunen kan inte överklagas.
Utifrån Migrationsverkets prognos fattar regeringen beslut om fördelning på
länsnivå. Länsstyrelserna beslutar vidare om fördelningen mellan kommunerna
i länet, så kallade kommuntal. När kommuntalen beslutas beaktas även
kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder, utöver kriterierna i
lagen, exempelvis god arbetsmarknad, stor befolkning och lågt mottagande.
Lagen innebär att kommunerna måste beakta mottagandet av nyanlända i sin
planering för bostadsförsörjningen. Regeringens intention är att kommunerna i
så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda nyanlända som omfattas av
anvisningar permanenta bostäder. Det är dock inte uteslutet att kommuner blir
tvungna att erbjuda tillfälliga bostäder.
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. 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.
Enligt socialtjänstlagen är det kommunen som är ytterst ansvarig för att
kommunens invånare har en skälig levnadsnivå och att deras möjligheter att
leva ett självständigt liv stärkts. 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.
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Kommunala mål
Fler bostäder för en växande kommun.
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt MBL är inte påkallat.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Catarina Thuning

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

