Interpellation

Social dumpning i Linköpings kommun
I januari 2022 uppdagades att Linköping blivit utsatt för det som kallas social dumpning.
Uppgifterna, som redovisades på ett gemensamt presidium för Bildningsnämnden, Socialoch omsorgsnämnden och Arbetsmarknadsnämnden den 7 februari 2022, visar att Täby
kommun medvetet agerat för att kvotflyktingar och anvisade nyanlända flyttats från Täby till
Linköping. Vi ser allvarligt på uppgifterna och vill veta hur kommunledningen avser agera.
Social dumpning är ett växande problem i kommun-Sverige. Regeringen definierar det som
när en kommun får personer i behov av stödinsatser att flytta till en annan kommun utan att
personen själv uttryckt en tydlig vilja att flytta. Ofta har det här högst medvetna agerandet
setts hos storstadskommuner som undviker att ta ansvar för bostadsförsörjningen för personer med låg ekonomisk status. Det kan exempelvis handla om nyanlända eller personer med
missbruksproblematik.
Social dumpning skapar flera problem. Ska integrationen fungera i Sverige krävs att alla
kommuner hjälper till. Den typ av omfattande problem kring boendesegregration vi ser idag
har vuxit fram när vissa kommuner och bostadsområden kommit att ta emot en oproportionerligt stor andel av nyanlända eller personer med sociala problem. I slutänden drabbar det
de personer som tvingas flytta när de hamnar i redan gravt segregerade miljöer.
Förutom att social dumpning drabbar de som tvingas flytta drabbar det också den mottagande kommunen på flera sätt. Linköpings egna ansträngningar för att minska bostadssegregationen undergrävs när andra kommuner gör överenskommelser med enskilda fastighetsägare om att flytta dit försörjningsbidragstagare från andra kommuner.
Sammantaget är det, med tanke på den stora bostadssegregation Linköping redan har, mycket allvarligt att en kommun som Täby aktivt agerar för att försörjningsbidragstagare i deras
kommun ska hamna i Linköping. Det finns mycket som tyder på att agerandet är fullt medvetet från Täby kommun och att det dessutom är politiskt sanktionerat av den moderata kommunledningen.
Mot bakgrund av detta frågar vi ansvarigt kommunalråd:
1. Vilka insatser avser Alliansen vidta gentemot sina partikollegor i Täby kommun med anledning av den sociala dumping som kommunen bedriver
gentemot Linköping?
2. Hur avser Alliansen agera för att situationen inte ska uppstå i Linköping
igen?
3. I vilken mån förekommer de att Linköpings kommun agerar på ett liknande
vis gentemot andra kommuner?
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