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Förläng möjligheten för fortsatt boende
för nyanlända
Motion från Socialdemokraterna i Nacka

För att integreras är möjligheten till en trygg bostad viktig. Inte minst de som varit på flykt måste ha
möjligheten att få landa och inte känna stress över att behöva flytta inom kort. För barn och
ungdomar som har rotat sig, börjat förskolan eller skolan, skaffat kompisar och börjat på
fritidsaktiviteter är det viktigt att få känna sig lugna genom att det vet att de får stanna i Nacka.
Föräldrar som börjat etablera sig med sysselsättning och trygg bostadssituation är lugnare föräldrar,
vilket skapar en bättre situation för barnen.
Enligt bosättningslagen behöver en kommun säkerställa att nyanlända får tillgång till bostad under de
första två årens etableringsperiod. I en rapport från Länsstyrelsen 2018 framgår dock att
kommunernas boendelösningar försvårar för integrationen. Osäkra boendelösningar med korta
hyreskontrakt ger sämre förutsättningar för etablering.
I Nacka kommun tvingas cirka 75 % av flyktingarna att flytta från kommunen efter de första två åren,
på grund av de inte hittar något boende i Nacka. Samtidigt har Nacka problem med tomma
lägenheter som ska avyttras för att flyktingmottagandet har sjunkit. Förutom utsattheten hos de
enskilda människornas situation är det dessutom ett resursslöseri att först under två år hjälpa
människor som behövs i Nackasamhället in i arbete, språk och studier, för att sen inte möjliggöra att
de kan bo kvar i Nacka.
Vi vill utreda att ge denna målgrupp en möjlighet att bo kvar inom kommunen under en längre
period, för att de ska hinna etablera sig på bostadsmarknaden i Nacka. Av både humana som
långsiktigt ekonomiska skäl borde tiden som de nyanlända kan bo kvar i lägenheten förlängas. Om de
dessutom hunnit komma i arbete eller studier är det inte samma kostnad för kommunen, eftersom
de då själva kan betala hyra och uppehälle.
Det gör att fler kan fullfölja sin etablering på ett klokt sätt, få jämnare skolgång, praktik och arbete
och få bättre möjlighet till gemenskap i samhället. Men det är också en stor vinst för Nacka som får
fler invånare som kan ta arbete inom välfärdssektorn, starta egna företag eller på andra sätt bygga
vårt samhälle starkare.

Därför yrkar vi
Att

det utreds hur Nacka kommun kan förlänga möjlighet för fortsatt boende efter 2 år för
nyanlända.
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