Skrivelse till Kommunstyrelsen

Frågor om planering av boende för nyanlända.
Arbetet med nyanlända är ett svårt arbete som kräver mycket av kommunen för att ge bästa möjliga
start till de personer som kommer nya till vårt land, tydlighet, framsynthet och planering i alla steg
krävs för att detta ska lyckas.
Varje år tar Stockholm emot nyanlända och under de senaste åren så har det varit ett svårt arbete, men
det har fungerat bra givet förutsättningarna. Vår oro nu är att arbete med nyanlända och planeringen
för hur man på bästa sätt ska få dessa människor att komma in i vår stad stagnerar.
Under den förra mandatperioden så togs beslutet om att nyanlända ska få bo upp till 5 år i SHIS
bestånd men nu får vi signaler om att det finns en önskan om att korta den tiden till två år.
Samtidigt som SHIS har svårt att få fram bostäder och måste prioritera.
Under flyktingvågen så planerades flera modulbostäder och vissa har precis färdigställts men vi ställer
oss frågan om hur framtiden ser ut då vi i dagsläget inte har fått någon information om att nya är på
väg att uppföras.
Med den nya utförsäljningen av allmännyttans bostäder så utarmas också bolagen som tagit ett stort
ansvar när det gäller att ordna bostäder till nyanlända.
Vår fråga till majoriteten är vilken plan som finns för framtiden, hur arbetet är upplagt och tänkt att
fungera, då det kommer fortsätta komma nyanlända även i framtiden.
-

-

Hur är det tänkt att arbetet med nyanlända ska fortgå?
Finns det planer på att bygga fler modulbostäder?
Kommer det framgent finnas en central politisk styrgrupp med kontakter i alla berörda
bolag och förvaltningar som tar ett samlat ansvar för frågan och planerar för framtidens
mottagande där olika delar av staden bidrar i mottagandet?
Finns det tankar hos majoriteten att ändra längden för boende för nyanlända hos SHIS till
max 2 år?
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