Motion till Umeå kommunfullmäktige
Låt kommunfullmäktige få rösta om rasistiska bostadssnabbspår
Enligt uppgifter i tidningen "VK" har den kommunala enheten "Viva Introduktion" tillsammans
med det kommunala bolaget "AB Bostaden" beslutat att 350 lägenheter ej längre ska vara
tillgängliga för personer som stått i AB Bostadens bostadskö för att istället tillgängliggöras för
utomnordiska som nyligen satt sin fot i landet. Detta ska enligt uppgift ske i samarbete med
Migrationsverket. Enligt uppgifter i tidningen ska 637 utomnordiska få tillgång till lägenheter via
detta snabbspår under 2016-2017 utöver de 165 utomnordiska som redan fått boende under 2016.
Det handlar alltså om drastiska och genomgripande förändringar i vilka som får tillgång till
Bostadens lägenheter.
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta i "ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för kommunen". Jag anser att den aktuella förändringen är såpass kraftig och
omvälvande att den bör anses vara av större vikt för kommunen och därför något som
kommunfullmäktige bör få ta ställning till. Utifrån ett demokratiperspektiv är det även viktigt inför
valet 2018 att väljarna får veta vilka politiker som ställt sig bakom detta avtal som innebär en krafig
ökning av inflödet av utomnordiska till kommunen. Ingen politiker ska kunna ha möjlighet att
skylla ifrån sig på Viva Resurs.
Speciellt viktigt är det när det gäller politiker som, efter att ha stått på knä framför journalisterna i
många år, plötsligt prövar på att låta lite invandringskritiska, då eftergivlighet gentemo media
numera tycks återspeglas negativt på opinionssiffrorna. Genom att få rösta i den här frågan har de
möjlighet att markera om de är invandringskritiska på riktigt eller bara på låtsas.
Då och då ändras lagar och förordningar så att jurister kan anse att förändringar av den kommunala
policyn i frågor som den aktuella bör göras. Kommunstyrelsen har givetvis isåfall möjlighet att
placera beslut om policyförändringen på kommunfullmäktiges bord för beslut, med lämplig juridisk
hänvisning som motivering.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag på:
att kommunfullmäktige beslutar att riva upp de avtal som Viva Resurs och AB Bostaden tecknat
angående att tilldela utomnordiska lägenheter hos AB Bostaden i samarbete med Migrationsverket.
att kommunfullmäktige beslutar om att i framtiden ska föreslagna avtal med Migrationsverket om
att ge utomnordiska lägenheter hos AB Bostaden föreläggas kommunfullmäktige för beslut.
Motionen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2016-11-05

