Motion om folkomröstning angående kommunalt
invandringsmottagande
Vid 2016 års slut ska Håbo ha tagit emot 78 ensamkommande invandrarungdomar till kommunen. För
nästkommande år är prognosen 100 personer. Mottagandet innebär bland annat kostnadsökningar,
högre tryck på bostadsmarknaden och ökad mångkultur. Sverigedemokraterna menar att
kommuninvånarna borde få göra sin röst hörd i frågan om fortsatt mottagande till Håbo kommun.
Kostnaderna för flyktingmottagandet till Sverige är höga. Kommunerna får i dagsläget ekonomisk
hjälp från staten för att klara av situationen. Det finns dock flera exempel på kommuner som påtalat att
det statliga stödet är för lågt. Några exempel är Norberg 1 och Västerås2. Dessutom vill nio av tio
kommunalråd ha högre statligt stöd enligt en enkät som SVT har utfört. 3 Efter två år upphör det statliga
stödet och kostnaderna övergår till kommunerna, något som kommer anstränga kommunens ekonomi.
I dags dato, den 29 november 2016, väntar cirka 4500 personer på att få hyra en bostad via
kommunens bostadskö. Ett ökat invandringsmottagande medför att behovet av bostäder ökar. Den nya
bosättningslagen gör dessutom att kommunen tvingas ordna bostäder åt migranterna på ett eller annat
sätt, något som gör att övriga medborgare får stå tillbaka på bostadsmarknaden.
Med en ökad invandring kommer också en ökad mångkultur, något som har många negativa
konsekvenser för samhället. Bara genom att se till Håbos grannkommun Upplands-Bro blir detta
tydligt. I Upplands-Bro är stenkastning, misshandel och smällare vanligt förekommande inslag.
Sverigedemokraterna som enda parti, förespråkar ett nollmottagande, samtidigt som övriga partier
verkar för ett ökat mottagande. Bland allmänheten växer engagemanget och intresset för frågan. Det
mest demokratiska är att låta kommuninvånarna göra sin röst hörd i denna fråga som påverkar
kommunen i betydande omfattning.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:


att Håbo kommun ska vara en demokratisk kommun som uppmuntrar till kommunala
folkomröstningar.



att Håbo kommun genomföra en folkomröstning om invandringsmottagandet så snart som
möjligt.

Bålsta den 29 november 2016
Linnea Bjuhr
Ledamot (SD) Håbo kommunfullmäktige
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