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INTERPELLATION TILL STATSRÅD

Till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2016/17:195 Kommunernas situation med att ordna bostäder till flyktingar

De svenska kommunerna pressas hårt av behovet av bostäder till nyanlända 
som beviljats uppehållstillstånd i vårt land. 

I likhet med många andra kommuner har Borås Stad problem att erbjuda bostad 
till alla de nyanlända man ålagts av Migrationsverket att ta emot under detta år. 
För att försöka få fram bostäder har det kommunala bostadsbolaget AB 
Bostäder sagt upp 20 lägenheter som Migrationsverket i dag använder som 
boende för asylsökande som väntar på besked. Bostadsbolaget vill i stället att 
nyanlända med uppehållstillstånd ska få dessa lägenheter.

Detta borde inte medföra några problem för Migrationsverket, med tanke på att 
man nu i snabb takt avvecklar ett antal asylboenden runt om i landet för att de 
inte längre behövs. Men Migrationsverket väljer i stället att ta strid mot Borås 
Stad och har överklagat uppsägningarna till hovrätten! Detta trots att AB 
Bostäder fick rätt i Hyresnämnden, som godkände uppsägningarna. På detta sätt 
försvårar Migrationsverket för Borås Stad att klara av att leva upp till de krav 
som ställs på att man ska ta emot nyanlända.

De uppgifter jag kunnat få fram tyder på att Migrationsverket hyr åtskilliga 
tusen lägenheter runt om i landet som används som boende för asylsökande. 
Om man lämnade ifrån sig dessa lägenheter så de i stället skulle kunna 
användas för nyanländas boende skulle en betydande del av den mest akuta 
bostadskrisen kunna lösas. Och det finns gott om plats för asylsökande i de 
anläggningsboenden som just nu avvecklas i snabb takt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister 
Morgan Johansson:

 

Hur ser justitie- och migrationsministern på att Migrationsverket försvårar för 
de svenska kommunernas möjligheter att hantera bostadssituationen för 
nyanlända?

Är justitie- och migrationsministern beredd att ge direktiv till Migrationsverket 
om att släppa alla hyrda lägenheter inom allmännyttan som används som 
asylboenden, för att på detta sätt lindra bostadskrisen i kommunerna?
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Överlämnas enligt uppdrag
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