Interpellation till kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka
kommun Hans Forsberg.
Nyanlända får inte ett värdigt mottagande i vår kommun.
Hans Forsberg skriver insändare i lokalpressen om att Kungsbacka kommun
inte klarar av att ta emot den kvot nyanlända som staten har beslutat.
Franklin Eck skriver insändare om att Kungsbacka kommun får ta emot fler
nyanlända än andra kommuner och att det är orättvist.
När ledande politiker kommer med dylika utspel framstår kommunen som
svag, en kommun i kris och en kommun som saknar styrning att verkställa
demokratiskt fattade beslut.

1. Behöver vi i kommunfullmäktige fatta fler eller andra beslut för att klara
uppgiften att se till att vår andel nyanlända får värdiga bostäder i närtid?
2. Vad är anledningen till att inte alternativen Atterfallshus, villavagnar och
stöd till privatpersoner används?
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Miljöpartiet skriver:
1.
Behöver vi i kommunfullmäktige fatta fler eller andra beslut för att klara uppgiften att se
till att vår andel nyanlända får värdiga bostäder i närtid?
Svar:
Varje parti och ledamot får själv avgöra det. Den av regeringen anbefallda kvoten är mycket
svårt att klara. Det tvingar oss i kommunen att göra mycket tuffa prioriteringar där vi får ställa
olika grupper mot varandra.
Kvoten på ca 300 nyanlända per år är omöjlig att hantera genom den normala bostadskön då den
omsätter ca 100 lägenheter per år i Kungsbacka. Prioriteringarna har blivit en tredjedel genom
kön, en tredjedel i moduler/ villavagnar och snabba bostäder och en tredjedel i
genomgångsbostäder. Kungsbacka får ta emot tre gånger så mycket jämfört med om man hade
fördelat det efter invånarantal.
Kungsbacka är en växande kommun med mycket stor inflyttning. Det finns många kommuner
som är avflyttningskommuner där det skulle behövas folk och där det finns bostäder. Jag tycker
att regeringen med sin politik misshushållar med landets resurser. Men det kanske finns en
annan agenda att placera de nyanlända i moderatstyrda kommuner.
Kommunstyrelsen har skrivit till regeringen och begärt att vi skall ta emot i den takt vi kan
ordna riktiga bostäder. Det har regeringen inte lyssnat på utan säger att det är ”bättre att de
nyanlända bor i sovsalar i Kungsbacka än i riktiga bostäder” som finns i landet. Om fullmäktige
delar min syn så kan vi tillsammans göra en skrivning till regeringen så Kungsbacka får en mer
rimlig kvot, säg 100 per år, som kommunen skulle kunna klara på ett bättre sätt så de nyanlända
slipper sova i sovsalar/ genomgångsbostäder.
Miljöpartiet skriver:
2.
Vad är anledningen till att inte alternativen Attefallshus, villavagnar och stöd till
privatpersoner används?
Svar:
Attefallshus har hela tiden varit ett alternativ och kommunen har genom olika kampanjer
informerat fastighetsägare om den möjligheten, men det är inte många som har gjort det.
När det gäller villavagnar har kommunen anskaffat sådana och de kommer att ställas upp på
platser runt om i kommunen. Villavagnar kan dock inte vara annat än temporära lösningar
dessutom är de kostsamma för kommunen. Även i fråga om villavagnar krävs bygglov.
Stöd till privatpersoner kan också utgå i vissa fall i form av hyresgaranti. Kommunens
förvaltning har också gått ut med sådant erbjudande till allmänheten, bl a på kommunens
hemsida.
Slutligen:
Kungsbacka kommun har fått ta emot ett orimligt antal nyanlända och det skapar naturligtvis en
krissituation. Kommunförvaltningen har här visat stor handlingskraft, som dock inte är
tillräcklig när vår kvot vida överstiger vad kommunens resurser i fråga om bostäder. Trots detta
har kommunens förvaltning lyckats bereda bostäder åt ca 400 av de 800 nyanlända som hittills
kvoterats till oss.
Vi moderater gick till val på att kommunen skulle ta emot flyktingar i den takt som kommunen
kunde anordna ett värdigt mottagande åt, vilket vi bedömde då skulle var cirka 50 stycken.
Detta förmedlade vi i skrift och i Sveriges Television före valet 2014. Bosättningslagen har gjort
att regeringen bestämmer och kommunerna får betala och ta ansvar för den oansvariga
migrationspolitiken.
Att i detta sammanhang hävda att kommunen är svag eller saknar styrning är otillständigt.
Kungsbacka kommun har inte tillfrågats utan beordrats att ta emot de nyanlända.
Hans Forsberg(M)

