Till kommunfullmäktige i Danderyd 2017-03-06

Motion om stopp av mottagandet av nyanlända som anvisas enligt lag (2016:38) om mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning:
Genom införandet av lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
(populärt kallad, och hädanefter refererad till som, bosättningslagen) åläggs Sveriges samtliga
kommuner att, via anvisning, ta emot ett fastslaget antal nyanlända varje år för bosättning i kommunen.
För Danderyds del så innebar bosättningslagen att man under 2016 blev anvisade 128 nyanlända för
bosättning. För 2017 kommer det, enligt nyligen reviderade siffror från Länsstyrelsen i Stockholm, att
handla om 148 personer. Majoriteten av de anvisade under 2017 kommer enligt prognos att vara
ensamhushåll, främst män.
För en liten kommun utan ett kommunalt bostadsbolag, och med extremt höga bostadspriser och stor
bostadsbrist, medför det självklart stora utmaningar att kunna fullgöra anvisningarna på ett ansvarsfullt
sätt.
Den styrande koalitionen i Danderyds (M, L och KD) har under innevarande mandatperiod valt att köpa
in bostadsrätter och bygga bostadspaviljonger/modulboenden (på Enmans väg) för att kunna fullgöra
anvisningarna och de frivilliga avtal om mottagande av nyanlända som man tidigare har ingått med
Migrationsverket. Man har även använt sig av några av kommunens pensionärsboenden till bosättning
av nyanlända.
För att maximera mottagandet under 2017 har den styrande koalitionen avsatt 75 miljoner kronor i
fastighetsnämndens
investeringsbudget
för
uppförande
av
cirka
140
tillfälliga
bostadspaviljonger/modulboenden för nyanlända på olika platser i Danderyd. Detta är den största
enskilda posten i fastighetsnämndens investeringsbudget och utgör nästan 35 % av de totala
investeringarna.
Som ett första steg i byggplanerna för 2017 har kommunstyrelsen föreslagit till kommunfullmäktige att
medel anvisas till Fastighetsnämnden för uppförande av cirka 48 bostäder för nyanlända på en
parkeringsplats vid Danderyds enda kommunala gymnasieskola, Danderyds gymnasium. Ett stenkast
från den tänkta platsen ligger British International School of Stockholm. Detta förslag har tagits fram
helt utan dialog med berörda skolor, elever, målsmän eller berörda grannar; och har, inte oväntat,
föranlett diskussioner och oro hos de berörda kommuninvånarna.
Fastighetsnämndens investeringsbudget, och därmed byggandet av modulhusen, finansieras bl.a. genom
försäljning av kommuninvånarnas mark (bl.a. marken vid Golfbanevägen). Att finansiera tillfälliga
bostäder utan beständigt värde med försäljning av mark i ett av Sveriges attraktivaste områden är en helt
oacceptabel kapitalförstöring och ekonomiskt vanstyre av värst sort. Sverigedemokraterna Danderyd

menar istället att pengarna skall användas till investeringar med beständigt värde för skattebetalarna,
gärna inom vård och omsorg, till exempel korttidsboenden för äldre.
Vidare kan man konstatera att det stora antalet nyanlända inom kort kommer att innebära stor belastning
på kommunens finanser då statens finansiella stöd för nyanlända i form av etableringsersättning endast
gäller två år samtidigt som det tar betydligt längre tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.
Dessutom kommer Danderyds kommun och dess invånare, om den styrande koalitionens planer på att
bygga 140 bostadsmoduler blir verklighet, att stå inför stora utmaningar vad gäller integrationen. Att
klumpa ihop personer utan anknytning till majoritetssamhället på en begränsad yta är allt annat än
optimalt ur ett integrationsperspektiv och riskerar att leda till utanförskap, vilket det finns åtskilliga
exempel på runt om i Sverige. Danderyds kommun har inte någon tidigare erfarenhet från av att hantera
integration av så här stora volymer och verkar inte ha någon egentligt plan för hur man skall hantera
utmaningarna. Man har till exempel inte, till skillnad mot de flesta andra kommuner, fastslagit en strategi
för integrationen, utan verkar hoppas att det skall lösa sig av sig självt.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att förutsättningar för ett ansvarsfullt mottagande av nyanlända
saknas. Sverigedemokraterna Danderyd menar därför att den styrande koalitionens planer hotar att skada
kommunens ekonomi, både på lång och kort sikt, och riskerar att leda till omfattande sociala problem.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att Danderyds kommun under 2017 och 2018 stoppar mottagandet av nyanlända som anvisas för
bosättning enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
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