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Kommunfullmäktige 

47. Interpellation av Benny Lindholm (L) om färdplan för
flyktingmottagande. KSN-2015-2357 

Interpellation 
Under hösten har hundratusentals flyktingar sökt skydd i Europa från krigen och konflikterna i 
Mellanöstern. Många av flyktingarna har sökt asyl i Sverige med följden att vårt mottagande 
ansträngs. 

Ännu har Uppsala inte varit destinationen för det stora flertalet av dessa asylsökande. I takt med 
att många av dem som söker om asyl i dag får sina uppehållstillstånd och att den nya lagen om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning tillämpas kommer dock antalet 
nyanlända sannolikt att öka i Uppsala. 

Uppsala ska välkomna och bidra till att integrera de många flyktingar som nu söker skydd i 
Sverige. Att många människor är i behov av skydd samtidigt ställer dock stora krav på delar av 
välfärden. Bostadsbristen är akut på sina håll och delar av den offentliga sektorn såsom vård, skola 
och socialtjänst är ansträngd. 

För att kunna tillgodose såväl människors behov av skydd som en inkluderande mottagning krävs 
strategiskt arbete. Härvid är det särskilt viktigt att lägga fokus på en effektiv handläggning inom 
socialtjänsten rörande ensamkommande flyktingbarn, en trygg och ändamålsenlig skolgång för de 
nyanlända barnen och tillgång till bostäder. Till detta kommer ett viktigt arbete för att med 
utbildning och arbetsmarknadsinsatser integrera de nyanlända i samhället. 

I Uppsala råder bostadsbrist. Tillgången på bostäder är sannolikt den utmaning som är allra svårast 
att lösa kortsiktigt. Planprocesser och byggnormer gör att det tar lång tid från tanke till beslut och 
från beslut till spaden i marken. Ett ökat och långsiktigt hållbart byggande är därför av högsta 
prioritet såväl för de som redan bor i Uppsala som för de nyanlända. 

I dag saknas ett sammanhållet och målinriktat arbete i Uppsala för att säkerställa en färdplan för 
flyktingmottagandet. Det finns en flyktingpolitisk styrgrupp under ledning av kommunalrådet 
Pelling (S) med representanter från flera av kommunens nämnder. Det finns också en 
tjänstemannagrupp kopplad till styrgruppen. Styrgruppen har dock inget beslutsmandat och det 
saknas en tydlig strategi antagen av något av kommunens organ. T.ex. finns inga konkreta mål och 
arbetssätt för att tillgodose tillgången på bostäder för nyanlända. Det finns inte heller någon 
färdplan för att säkerställa utbildning för de nyanlända. 

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Marlene Burwick (S): 

-  Avser du ta fram en färdplan för flyktingmottagande som långsiktigt och strategiskt anger 
hur Uppsala kommun ska arbeta för att hantera mottagandet av nyanlända? 

- Hur arbetar majoriteten för att säkerställa tillgången på bostäder för de nyanlända? 

Benny Lindholm (L) 
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