Motion om att avskaffa förturen för nyanlända i
den kommunala bostadskön
I dokumentet Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017 s. 11 under rubriken
Målgruppsspecifika behov Nyanlända står det:
Enligt överenskommelse med Östhammarshem har flyktingmottagandet förtur till
lägenheter, givet att det uppstår vakanser. För 2017 beräknas 40-50 lägenheter kunna
tilldelas nyanlända flyktingar, vilket täcker en stor del av behovet men innebär en sämre
tillgänglighet till lägenheter för andra målgrupper med liknande behov. Noteras bör att
vakanserna hos Östhammarshem legat på låga nivåer de senaste åren.
På Kommunfullmäktige 2017-12-12 informerade Örjan Mattson (S) om den nuvarande ordning som
innebär att 2 lägenheter varje månad tas ur Östhammarshems ordinarie bostadskö och tilldelas
kommunen som i sin tur upplåter dessa till nyanlända.
Vi ser ett antal problem med att nyanlända ges förtur till hyresrätter i Östhammars kommun.
För de kommuninvånare som är i behov av bostad och som står i Östhammarshems ordinarie
bostadskö kan det upplevas som djupt orättvist och stötande att bli förbigången. Särskilt påtaglig blir
orättvisan då Östhammarshem ställer hårda krav på sina ordinarie hyresgäster i form av bland annat
en långsiktig försörjningsförmåga samt avsaknaden av betalningsanmärkningar. Krav som inte ställts
på de nyanlända som kommunen gett förtur till hyreskontrakt.
Att ge nyanlända förtur i den kommunala bostadskön skickar fel signal om vad som krävs för att de
ska kunna anpassa sig till ett långsiktigt liv i Sverige. Förtur i bostadskön, utan några som helst krav,
tar ifrån de nyanlända sitt ansvar för att själva kämpa för att få en hyresrätt. Vi bör ställa samma krav
på en nyanländ som vi gör på våra egna medborgare.
I kommunens rapport Tillväxtstrategi 2020 identifieras bristen på bostäder för arbetskraft med
efterfrågad kompetens som en viktig framgångsfaktor. Om det nu är så att kommunen vill använda
det kommunala bostadsbolaget som ett verktyg för att attrahera människor som besitter en
bristkompetens till Östhammars kommun, så är det direkt kontraproduktivt att ge nyanlända förtur till
bostäderna.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna


att

kommunen upphör med att ge nyanlända förtur till Östhammarshems lägenheter
Martin Wahlsten (SD)

Peter Brandt (SD)

