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INTERPELLATION till Kommunstyrelsens ordförande gällande
FLYKTINGMOTTAGANDE
Med anledning av de krig som nu sker runt om i världen ser vi tragiskt nog stora flyktingströmmar av
människor som på grund av hot och terror tvingas fly från sina hemländer. Ett litet antal av dessa
som är på flykt kommer till Sverige och till Upplands Väsby.
För att på ett bra sätt möta en människa som har flytt från sina hem och ägodelar finns ett behov av
att det i kommunen finns ekonomiska medel, bostäder, vård men och skola och arbetstillfällen. Allt
för att en bättre integration kan ske.
Jag har därför följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
1. Arbetar kommunen med att öka antalet i flyktingmottagandet som ett led i att hjälpa
människor på flykt att hitta en fristad?
2. Avsätter kommunen eller planerar kommunen att avsätta mer resurser för att möte ett ökat
flyktingmottagande i kommunen?
3. Hur arbetar kommunen med att få fram fler boenden och bostäder för att möta behoven,
finns förslag på ex att upprätta modulhus framtaget?
4. Vilka övriga resurser har kommunen avsatt för att lättare hjälpa och integrera människor som
kommer hit på grund av krig och förtryck?
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1. Arbetar kommunen med att öka antalet i flyktingmottagandet som ett led i att hjälpa
människor på flykt att hitta en fristad?
Idag har Upplands Väsby kommun ett avtal att ta emot 52 asylsökande personer fram till i september
hade 30 kommit till Väsby i år.
Vi i Centerpartiet tror att vi kan erbjuda fler asylsökande en fristad i Upplands Väsby, människor är en
tillgång för samhället och ger oss mer möjligheter att möta framtidens behov då vi får en mångfald
av språk och erfarenheter.
I Upplands Väsby har också fastighetsbolag garanterat att erbjuda 1 lägenhet i månaden för detta
behov vilket är bra men det räcker tyvärr inte.
Från Centerpartiet nationellt föreslår vi att ett komplement med modullägenheter byggs för att
snabbare möta behoven och också här i vår kommun.
När det gäller statlig ersättning för asylsökande och för kommuner som tar emot anser vi i
Centerpartiet att kommunerna måste få en större ersättning. Idag får kommunen ersättning om
80 000kr per år i två år när en flykting är folkbokförd här det är ett så kallat schablonbidrag. Vi vet att
den nya regeringen också föreslår en ökning vilket vi tycker är bra.
Idag används ersättningen till personal och introduktion för nyanlända som utökats och till
boendestödjande.
Vi tror att mer behöver göras och det är att erbjuda intensivkurser i svenska och som ska finnas i
kommunen och för det behövs större ersättning från staten.
När det gäller resurser att lättare hjälpa och integrera människor som kommer hit på grund av krig
och förtryck så anser vi i Centerpartiet att vi på en förändrad matchning av människor till jobb.

Vi vet att det stora antalet nyanlända som kommer bosätter sig på egen hand sk Ebos. Upplands
Väsby kommun har inte något jättestort tryck idag enligt uppgifter från Socialkontoret å andra sidan
har vi idag få lediga lägenheter varför planarbete för bostadsbyggande är otroligt viktigt och där vi
inom ammians för Väsby lyckats att planera för bostadsbyggande men där vi ser få förslag från nya
majoriteten.

