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Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga
genomgångsbostäder till nyanlända
Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med ett
nytt förslag till arbetsmarknads- och socialnämnden med förtydliganden
enligt ordförandeförslaget.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören redovisas förslag till riktlinjer för uthyrning
av genomgångsbostäder till nyanlända. Förvaltningen förordar att nyanlända
erbjuds tillfälliga bostäder med andrahandskontrakt under etableringstiden på
två år. Därefter kan vid behov hyreskontrakt förlängas under kortare perioder,
företrädesvis för barnfamiljer, efter särskild prövning enligt socialtjänstlagen.
Förslaget har beretts av arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för uthyrning
av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända.

Ordförandeförslag
Det förslag rörande nyanländas boende som kommunstyrelseförvaltningen tagit
fram, och som arbetsmarknads- och socialnämnden föreslagit kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige besluta om, syftar till att skapa ett fungerande och
tydligt regelverk. Vi anser att det förslag som nämnden lämnat över inte i
tillräcklig grad möter kraven på tydlighet.
Därför föreslår vi att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att
återkomma med ett nytt förslag till arbetsmarknads- och socialnämnden som
förtydligats vad gäller följande:


Justerandes sign

Tyresö kommun förmedlar endast tillfälliga genomgångsbostäder till
nyanlända, alltså andrahandskontrakt, modullösningar eller dylikt, men
inga förstahandskontrakt.

Utdragsbestyrkande
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Tyresö kommun tillämpar likställighetsprincipen i enlighet med
kommunallagen. Det innebär att nyanlända efter etableringstiden, ska få
varken bättre eller sämre villkor än övriga i kommunen boende
invånare.
Tydliga kriterier för vad som avgör om nyanlända kan få en förlängning
av sin boendelösning efter etableringstidens slut på upp till maximalt
fyra år.
Hur frekvent en omprövning görs efter en eventuell förlängning av en
boendelösning.
Om det föreligger särskilda skäl kan socialtjänsten besluta om insatser
för att i akutfall ge stöd till boende. Detta stöd ska för nyanlända efter
etableringstiden bedömas utifrån samma regler som för övriga
kommuninvånare. Socialtjänsten har vad gäller barnfamiljer ett särskilt
ansvar att möjliggöra ett tryggt boende.
Säkerställa att riktlinjerna avgränsas till boendelösningar för nyanlända.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
om återremiss och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för bostäder till nyanlända.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-04-29 § 1031.pdf
Tjänsteskrivelse Bostäder till nyanlända - riktlinjer för genomgångslägenheter
och ägardirektiv till Tyresö bostäder.pdf
Ordförandeförslag bostäder för nyanlända.pdf
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