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Plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med uppehållstillstånd
Kommunalrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att:
1. Föreliggande plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med uppehållstillstånd
godkänns.
2. Kommunstyrelsen och socialnämnden ges i uppdrag att genomföra planen.
Förslaget innebär kortfattat dels att lediga lägenheter reserveras för detta ändamål och dels att tillfälliga byggnader
uppförs på 10 olika platser inom kommunen. Detta skulle innebära att 368 nya bostäder byggs intill och bland
befintlig bebyggelse.
Detta förslag är dåligt av flera olika skäl. Dels för att det idag inte finns några lediga bostäder och bostadskön är
lång. Förslaget innebär att lägenheter kommer tas från den ordinarie bostadskön, vilket i praktiken innebär att
ungdomar samt andra bostadssökande missgynnas och hamnar längre från möjligheten till egen bostad.
Förslaget är också negativt eftersom kommunen kommer uppföra ett antal tillfälliga bostadshus på känsliga
platser till nackdel för redan boende i dessa områden. Enligt vad SD erfarit har kommunen inte heller för avsikt
att genomföra vare sig samråd med, eller information till, de boende före en kommande byggnation.
Ett genomförande av kommunalrådsberedningens förslag kommer att medföra stora problem av både ekonomisk
och social karaktär för kommunen och dess invånare. Dessa problem kommer att förstärkas under kommande år.
Därför ansåg SD att detta förslag borde förkastats och att kommunen sagt nej till att ta emot ytterligare
flyktingar. Detta har skett i flera andra kommuner. Det finns visserligen en lag som ska tvinga på kommunerna
ett mottagande, men denna lag är inte speciellt viktig. Det finns inga straff kopplade till om lagen inte efterlevs.
Alltså är det betydligt allvarligare att köra mot rött ljus än att vägra ta emot ytterligare flyktingar.

Med anledning av ovanstående resonemang reserverar Sverigedemokraterna sig mot
Kommunstyrelsens beslut.
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