Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Vad kommer konsekvenserna för Norrköping bli efter lagändringen den 1 juli?
Den 1 juli kommer en ny lag att träda i kraft. Detta efter att regeringen och
Miljöpartiet har kommit överens om en ännu mer extrem invandringspolitik än den
som gäller idag. Lagen innebär i korthet att det ska bli ännu lättare för personer som
söker sig till Sverige att komma hit om de har någon familjemedlem som redan finns i
vårt land.
Till Norrköpings kommun kan runt 600 somaliska barn och vuxna komma att anlända
redan i sommar. I två olika artiklar i Folkbladet (11-11-04 och 12-03-20) är det tydligt
att kommunens handläggare som sysslar med mottagning för nyanlända befarar att
den nya lagen och tillströmningen av nyanlända kommer att ställa stora krav på
kommunens organisation. Detta kommer att kosta kommunen stora summor pengar,
då dessa har rätt till samhällsintroduktion, ekonomiskt bistånd, boende, tolkhjälp,
eventuell vård samt en god barnomsorg och skola. Det är inte heller någon hemlighet
att flertalet släktingar till dessa i framtiden kommer att anlända vilket kommer att
ställa ytterligare krav på kommunen.
I en relativt färsk artikel i riksdag och departement framgår det att varje s.k.
”ensamkommande flyktingbarn” kan kosta migrationsverket, det vill säga oss svenska
skattebetalare, upp till 16 000 kronor per dygn (5 840 000 kronor per år). I artikeln
användes Sigtuna kommun som ett exempel där kommunen under tredje kvartalet
2011 ville ha en ersättning på 15 816 kronor per ensamkommande och dygn.
Exempelvis de elever, föräldrar och lärare som berörs av de stora åtstramningarna i
skolan skulle troligtvis mer än gärna se hur kommunen tänker hantera situationen. Till
Folkbladet säger handläggare att många olika nämnder i kommunen kommer att
beröras och påverkas av det här. Att det blir ett tufft arbete för nämnderna med en
stram budget råder det inget tvivel om, men konsekvenserna verkar vara relativt
okända för allmänheten.
Med bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor:
1. Kommer kommunen att se till att en kartläggning kommer göras för att
kunna förbereda handläggarna inför tillströmningen?
2. Vad beräknas 500 nya somaliska barn och deras familjer kosta
kommunen fram till dess att de förhoppningsvis blir självförsörjande?
3. Vad beräknas 100 vuxna somalier kosta kommunen fram till dess att de
förhoppningsvis blir självförsörjande?
4. Vad avser kommunen göra för att se till att dessa får ett boende och hur
kommer detta att påverka dem som redan idag behöver någonstans att
bo?
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