Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2016-12-20

§ 483 Strategi för bosättning av kommunanvisade
nyanlända 2017-2018
Dnr KS 2016-1073
Ärende
Riksdagen har beslutat om lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning (bosättningslagen), som innebär att alla kommuner
blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Linköpings
kommun ska år 2017 ta emot 632 anvisade nyanlända för bosättning. År 2018
antas att Migrationsverket anvisar upp till 326 personer till kommunen. Vidare
antagande är att hälften av de anvisade är ensamhushåll.
Strategin anger en ambitionsnivå innebärande att kommunens lagstadgade
åtagande år 2017-2018 uppfylls. Det ska ske genom fortsatt samarbete med
bostadsmarknadens aktörer genom införskaffande av olika former av
tidsbegränsade boendelösningar. Inriktningen under kommande två-årsperiod
är att en lägre boendestandard accepteras. Vidare är inriktningen att samtliga
familjehushåll, motsvarande ca 50 % av totala antalet kommunanvisade
nyanlända, bosätts under perioden i lägenheter med möjlighet att erhålla ett
förstahandskontrakt.
Strategin ska omprövas senast december 2017.
Peder Ellison, chef för flykting och integration redogör för ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-08
Yrkanden
Kristina Edlund (S), Daniel Andersson (L) och Nils Hillerbrand (MP) yrkar
bifall till kommunledningskontorets förslag.
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Christian Gustavsson (M) med instämmande av Paul Lindvall (M), Niklas
Borg (M), Christoffer Rosendahl (C) och Sara Skyttedal (KD) ställer sig
bakom förslaget till beslut men lämnar en protokollsanteckning.
Daniel Andersson (L) lämnar följande tilläggsyrkande - Kommundirektören får
i uppdrag att till planeringsutskottet redovisa riskanalys och åtgärdsplan utifrån
kategori C och D.
Nils Hillerbrand (MP) och Christian Gustavsson (M) yrkar bifall till Daniel
Anderssons (L) tilläggsyrkande.
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Jonas Andersson (SD) yrkar att ärendet i första hand återremitteras med
anledning av att ett nytt förslag behöver beredas där andra samhällsgrupper
som söker bostad i Linköping inte missgynnas på bekostnad av nyanlända
invandrare samt där kostnadsminimering är i fokus i betydligt högre grad för
att undvika dyra boendelösningar så som exempelvis modulhus. I andra hand
yrkas att ärendet avslås.
Beslutsordning
Ordföranden ställer först proposition på Jonas Anderssons (SD) yrkande om
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Daniel Anderssons (L)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunledningskontorets förslag
till beslut kompletterat med Daniel Anderssons (L) tilläggsyrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner strategi för bosättning av
kommunanvisade nyanlända 2017-2018.
2. Kommundirektören får i uppdrag att till planeringsutskottet redovisa
riskanalys och åtgärdsplan utifrån kategori C och D.
Reservationer
Jonas Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
Protokollsanteckningar
Christian Gustavsson (M), Paul Lindvall (M), Niklas Borg (M), Christoffer
Rosendahl (C) och Sara Skyttedal (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
Den presenterade strategin är ett steg i rätt riktning och motsvarar en del av det
underlag som vi från (M), (C) och (KD) har efterfrågat tidigare. Den innehåller
en problembeskrivning, en målbild för bostadsbehovet och en insikt om en
större bredd av bostadslösningar. Det vi däremot saknar i strategin är en
strategi. Att önska sig en situation innebär inte att den uppfylls automatiskt.
Vi saknar också fortsatt ekonomiska bedömningar som sträcker sig bortom
2017. Linköpings kommun kan inte fortsätta att skjuta frågan om finansiering
framför sig.
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__________
Beslutet skickas till:
Paul Håkansson, kommundirektör
Catarina Thuning, kommunikationsdirektör
Peder Brandt, ekonomidirektör
Peder Elisson, chef flykting och integration
Fedja Serhatlic, bostadsstrateg
Henrik Ottosson, ekonomichef kommunledningskontoret
KS diarium (uppdrag)
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