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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska
anses behandlad

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har i motionen yrkat att Ekerö kommun avskaffar förturssystemet för
nyanlända i Ekerö bostäders bostadskö.
Motionen anses behandlad då nyanlända i Ekerö kommun inte har någon förtur till
bostadskön och inte heller på något annat sätt inkvoteras i bostadskön hos Ekerö bostäder.
En nyanländ som anvisats till Ekerö kommun står i kö på samma villkor som andra
bostadssökande.
Kommunen har dock en skyldighet att erbjuda nyanlända som anvisats till kommunen
bostad under 2 år enligt Bosättningslagen. I enlighet med ett beslut om att maximalt 40% av
lediga lägenheter skall tillgängliggöras Socialnämnden för de målgrupper som nämnden har
ett särskilt ansvar för enligt lag, hyr Ekerö kommun ett antal lägenheter av det kommunala
bostadsföretaget Ekerö Bostäder. Dessa hyrs bland annat ut till anvisade nyanlända i 2:a
hand under 2 år. Det finns möjlighet att 2:a hands kontraktet kan förlängas i 6 månader som
en biståndsinsats efter en behovsprövning. Den sökande måste då visa att denne uttömt alla
möjligheter att hitta alternativ bostad. En sådan biståndsinsats kan ges i maximalt 2 år. När
kommunen inte längre har behov av lägenheten återgår lägenheten till Ekerö bostäder.
Per den 1 januari 2020 hyr Socialnämnden knappt 8% av Ekerö bostäders bestånd. Under
2019 erhöll Socialnämnden knappt 24% av de lägenheter som blev lediga under året, varav
40% av dessa var för LSS ändamål (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade). Socialnämndens behov av bostäder ur ett integrationsperspektiv sjunker
årligen i takt med minskat antal anvisningar från Migrationsverket.
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