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Interpellation	  till	  kommunstyrelsens	  ordförande	  Ebba	  Östlin	  (S)	  angående	  
flyktingmottagande	  
	  
I ett brev från civilministern den 11 februari, till samtliga svenska myndigheter slås det fast att "Den 
offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av Sverige. En rättssäker och effektiv 
förvaltning stärker demokratin".   
	  
De utmaningar som Sverige och övriga länder i EU ställs inför i samband med flyktingströmmarna 
visar hur viktigt det är att alla solidariskt tar sitt ansvar, något som regeringen gång på gång 
upprepar. Detta gäller på EU nivå likväl som inom landets gränser, dvs. på kommunnivå. Lika 
viktigt är det att alla delar i hanteringen av asyl- och andra boendeformer som har anknytning till 
flyktingsituationen sker på ett objektivt och rättssäkert sätt, där medborgarnas rättigheter beaktas 
precis som i vilket annat kommunalt ärende som helst. Det får inte bli så, att man i sin iver att lösa 
prekära situationer hoppar över regler och förordningar i tron om att situationen rättfärdigar detta.  
 
Botkyrka kommun tar, och har tagit ett stort ansvar i frågan om att ta emot människor som tvingats 
fly från krig, trakasserier och våld. Det skall vi fortsätta och göra, men, vi måste också ge signaler 
till övriga kommuner, och myndigheter, om att det finns en gräns när vi inte mäktar med.  
 
Ett bra flyktingmottagande ställer krav på förberedelser och samordning, och bör ske i dialog och 
samförstånd med kommuninvånarna. Genom s.k. EBO kommer Botkyrka med största sannolikhet 
att ta emot fler än 1000 nyanlända under 2016. Därutöver kommer ett antal nyanlända anvisas till 
Botkyrka av Länsstyrelsen. Risken är överhängande att vi inte klarar av att hantera alla dessa 
nyanlända på ett rättssäkert och humant sätt.   
 
Medias rapportering om bråk på landets asylboenden har bidragit till att många känner sig oroade. 
Botkyrkas ledstjärna: "Medborgarna i fokus", att "Botkyrkaborna känner sig trygga" och viljan att 
"Lyssna på medborgarna" får inte glömmas bort bara för att det handlar om ett känsligt ämne. För 
att förebygga denna oro och rädsla bör Botkyrka kommun presentera vilken beredskap som finns 
för samhällsservice och det omhändertagande som krävs t ex gällande bostad, skola och förskola. 
 
Ambitionen med denna interpellation är att sätta fokus på kommunens flyktingmottagande i stort. 
Vår förhoppning är att interpellationsdebatten ska handla om kommunens flyktingmottagande ur ett 
principiellt perspektiv. Ulvsbergsgården är dock ett aktuellt exempel som belyser de övergripande 
frågeställningarna på ett bra sätt. 
 
I samband med planerandet av ett asylboende på Ulvsbergsgården har det uppkommit kritik från 
boende i direkt angränsande fastigheter.  Kritiken handlar dels om kommunens hantering av frågan 
d.v.s. att man inte har fört någon riktig dialog med de närboende. Informationen har varit sen och 
bristfällig. Det har även riktats kritik mot att boendet har beställts utan att bygglov finns, vilket kan 
leda till att verksamheten måste avvecklas om bygglovet inte godkänns. 



 
Vi i Tullingepartiet förespråkar långsiktiga hållbara lösningar i samförstånd med invånarna, framför 
kortsiktiga och osäkra. Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande följande: 
 
1, Vilken strategi har Botkyrka kommun för att klara flyktingmottagandet vad gäller skola, bostäder 
och övrig integration i kommunen? 
 
2, Vilken beredskap har Botkyrka kommun för den samhällsservice och det omhändertagande som 
krävs för att klara ett värdigt flyktingmottagande? 
 
3, Kan Botkyrka kommun gå vidare med hem för asylsökande innan bygglov är beviljat utan att 
bryta mot lagen? 
 
4, Kan du garantera att alla bygglovsregler i plan- och bygglagen följs när det öppnas nya boenden 
för asylsökande i Botkyrka kommun?  
 
Anders	  Thorén	  (TUP)	   	    
 
	  
	  


