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Motion 77 – Kartläggning av undanträngningseffekter
i bostadskön
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion 77 Kartläggning av undanträngningseffekter i bostadskön.
Motionen
Anders Ahl (SD), har i en motion föreslagit att Sveriges Kommuner och Landsting
kontinuerligt ska kartlägga och redovisa undanträngningseffekten i bostadsköerna ute
i kommunerna som orsakas av landets invandringspolitik.
Styrelsen
Styrelsen konstaterar att det finns en bred samsyn kring att Sverige ska vara ett land
som utgör en fristad för människor som är utsatta för krig och terror, som följer
internationella konventioner och som erbjuder de som får uppehållstillstånd samma
rättigheter som erbjuds alla andra. Sverige har genom internationella åtaganden om
mänskliga rättigheter förbundit sig att förverkliga människors rätt till bostad. Enligt
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
De grundläggande utgångspunkterna för den svenska bostadspolitiken är allas lika
värde, lika rättigheter och skyldigheter samt att insatser och åtgärder ska vara så
utformade att de ger alla människor goda livschanser och inte ställer olika grupper
mot varandra.
SKL har, utgående från dessa grundläggande principer och utifrån sitt uppdrag att
företräda medlemmarna och ge stöd och råd, en kontinuerlig omvärldsbevakning,
följer och analyserar olika utvecklingsförlopp och tar initiativ till förändringar när så
är påkallat utifrån ett medlemsperspektiv. Den uppföljning och analys som bedrivs av
SKL och som rör läget på bostadsmarknaden har och ska, enligt styrelsen, ha sin
utgångspunkt i hur väl olika samhällsaktörer förmår att leva upp till de grundläggande
principerna för den svenska bostadspolitiken och hur väl olika verktyg tjänar syftet att
nå de bostadspolitiska målen. Häri innefattas inte den i motionen föreslagna uppgiften
”att kartlägga undanträngningseffekter i bostadsköerna ute i kommunerna som orsakas
av landets invandringspolitik”. Med detta föreslår styrelsen kongressen att avslå
motionen.
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Motion om kartläggning av undanträngningseffekter i
bostadskön
Sverige har idag en ansträngd situation med antalet asylsökande och nyanlända
migranter. Migrationsverket räknade i sin prognos i juli att det förväntas komma
mellan 66 000 och 80 000 asylsökande under nuvarande år. Prognosen förväntas
skrivas upp senare i höst.
I dagsläget är det flera kommuner som larmar om att man inte har bostäder till alla
som kommer. Många kommuner har idag en mycket lång bostadskö. Det hårda trycket
på kommunerna ökar risken markant för att det sker undanträngningseffekter i
kommunernas bostadsköer. Kommuninvånare, unga som gamla, får stiga åt sidan för
asylsökande eller nyanlända. Något som brukar benämnas som positiv särbehandling,
men som i andra änden resulterar i att någon blir negativt särbehandlad.
Givetvis skapar det frustration hos våra medborgare i kommunerna och det kommer
att diskuteras och spekuleras i huruvida landets invandringspolitik skapar
undanträngningseffekter för de som redan står i bostadskö ute i kommunerna.
Därför är det viktigt att SKL kartlägger de undanträngningseffekter i bostadsköerna
ute i kommunerna som sker p.g.a. landets invandringspolitik. En sund demokrati
förutsätter en upplyst allmänhet. Om enbart politiker och tjänstemän är upplysta så
brister det i kommunikationskanalen med allmänheten och demokratin blir osund.
Sanningen motverkar spekulationer.
Därför föreslår jag kongressen besluta:
att Sveriges Kommuner och Landsting kontinuerligt kartlägger och redovisar
undanträngningseffekten i bostadsköerna ute i kommunerna som orsakas av landets
invandringspolitik.
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