Motion avseende återupprättandet av förtroendet för
Haninge kommuns bostadskö.
Bakgrund:
Haninge kommun har en bostadskö dit de som önskar en hyreslägenhet kan anmäla sig. Detta med
en förhoppning om att så småningom komma i fråga om ett eget boende. Att som ung vuxen kunna
flytta hemifrån och skapa sitt egna liv och bilda familj är något som vi ser som självklart och som
samhället har en skyldighet att skapa förutsättningar för. Ett första steg för den unga familjen har
tidigare gått igenom bostadskön och en hyreslägenhet. Vi Sverigedemokrater har alltid stått bakom
det svenska hyreslägenhetssystemet med bostadsköer och där hyran för lägenheten sätts genom
hyresförhandlingar. Vi är således inte förespråkare av marknadshyror och annat som gör boendet
osäkert och som bidrar till att mäniskor inte bereds möjlighet att flytta dit arbete, utbildning och
liknande finns.
Nuläge:
Vi har genom olika beslut genomfört förändringar i kösystemet som bland annat ger nyanlända förtur
till de kommunalägda lägenheterna vilka annars skulle tillförts bostadskön. Att tilldela socialnämnden
ca 5 % av de tillgängliga lägenheterna för särskilt ömmande ärenden är en både rimlig och självklar
inställning som har ett brett stöd i samhället och som sannolikt även delas av de som står i
bostadskön. Men att lejonparten av det kommunala bostadsbolagets lägenheter går till de som inte
köat en minut och därigenom förfördelas de som köar i bostadskön, skapas motsättningar och det
medför att förtroendet för bostadskön förloras. Detta förlorade förtroende har redan medfört att allt
fler röster höjs för att lägga ner de kommunala bostadsbolagen och skrota den svenska modellen
med hyreslägenheter, något vi Sverigedemokrater starkt motsätter oss.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Haninge att kommunfullmäktige
beslutar:
Att:
Endast den tid man stått i bostadskön ska stå till grund för att man ska ges möjlighet till hyresbostad,
undantaget de ca 5 % vilka ska tilldelas socialnämnden för särskilt ömmande ärenden.
För Sverigedemokraterna Haninge, 2019-02-07

…………………………………………………………………
Hans-Johnny Hedström, ledamot KF

