I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA...

INTEGRATION
INLEDNING
Svensk flykting- och migrationspolitik sköts huvudsakligen på nationell nivå och regleras av
beslut i Riksdagen. Sverige har under många år haft en generös invandringspolitik och har
tagit ett mycket stort internationellt ansvar för människor som flyr undan krig, religiösa
förföljelser, svält och politiskt förtryck. Alla invandrare är inte flyktingar eller asylanter, men
de har det gemensamma, att de som stannar ska bo och integreras i vårt land och i vårt
samhälle.
På kommunal nivå kan vi påverka hur våra nya invånare ska tas emot för att underlätta
integrationen oavsett om det gäller flyktingfamiljen från Syrien, som fått uppehållstillstånd
eller läkaren från Tyskland, som ska jobba på Höglandssjukhuset.
Många myter finns kring invandringen. För Eksjös del kan det sägas, att vi ser ut att för fjärde
året i rad öka befolkningen i kommunen och det tack vare utrikes födda, som valt att bosätta
sig i vår kommun.
Eksjö kommun behöver fler människor! Vi har en åldrande befolkning, där nästan var fjärde
kommuninvånare är 65 år eller äldre. Vi har en nettoinpendling från grannkommunerna varje
dag på cirka 1300 människor, människor som jobbar i vår kommun, men bor någon
annanstans. Vår arbetslöshet är lägre än länsgenomsnittet och det gäller inte minst vår
ungdomsarbetslöshet.
Eksjö tar sitt ansvar vad gäller de människor som får permanent uppehållstillstånd, där
kommunen tillsammans med Länsstyrelsen och Migrationsverket tecknat ett avtal, om att
försöka hjälpa 45 personer per år med bostad. Vi har ett boende för ensamkommande
flyktingbarn med åtta platser, som vi sedan slussar ut i samhället, när de är myndiga.
Dessutom är vi värdkommun för Migrationsverkets asylmottagningar i Mariannelund och
Ingatorp.

UTMANINGAR
Dock ska det tydligt sägas, att det finns utmaningar, som vi Moderater ser och vill förbättra.
Här jobbar vi tillsammans med våra regionala och nationella representanter. Vi är inte nöjda
med hur Migrationsverket genomför sitt uppdrag, när det gäller boendet på asylförläggningar,
informationen till kommunerna samt mottagandet av de asylsökande. I Mariannelund finns
det t.ex. endast handläggare ett par timmar varje onsdag. När asylboendet i Ingatorp skulle
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öppna, fick kommunen reda på det samma vecka. Vi vill se bättre information, värdigt boende
med personal på plats under veckorna och en bra dialog med Migrationsverket vad gäller
placeringen av asylboenden, så att kommunen och dess orter har en reell möjlighet att ta emot
flyktingar, som väntar på att deras ärenden ska bli utredda. När inte detta görs, minskar
möjligheterna till en bra integration och friktion kan uppstå mellan lokalbefolkningen och de
asylsökande. Detta är det ingen som tjänar på. Tvärtom!
En annan utmaning är skolan och barnomsorgen, som ska vara beredda, att ta emot barn och
ungdomar, som med kort varsel blir anvisade vår kommun. Skolan och dess organisation har
här ett viktigt jobb och en utmaning och tillsammans med Sociala sektorn, som ansvarar för
integrationen i Eksjö kommun, måste de jobba nära tillsammans för att lösa utmaningarna.

DET HÄR VILL VI UNDER MANDATPERIODEN 2015-2018:
Vi vill arbeta för att nysvenskar i vår kommun integreras och trivs
genom att...
Vi har en positiv attityd mot de invandrare som vill bosätta sig i
Eksjö kommun.
Då vi tar emot invandrare ska vi kunna erbjuda boende med
samma kvalitet, som vi själva förväntar oss. Eksjöbostäder har ett
särskilt socialt ansvar, men samma regler gäller för alla hyresgäster
oavsett var de kommer ifrån vad gäller skötsel och hänsyn till andra
hyresgäster.
Den enskildes önskan av att bli integrerad i det svenska samhället
ska uppmuntras utan att det motverkar hans eller hennes kulturella
bakgrund. Även förståelse för den svenska kulturen är viktig för att
skapa en ömsesidig respekt.
Information om lagar och regler och om det svenska samhället
måste ges till alla nysvenskar och här har hela samhället ett ansvar,
men framförallt kommunen.
Det svenska språket är en nyckel till att bli en del av samhället,
vilket innebär att vi gärna ser att kommunen satsar resurser på
denna utbildning även vid sidan om SFI. Bra praktikplatser är ett
exempel.
Vi uppmuntrar både kommunala och privata fastighetsbolag att
motverka ett segregerat boende.
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Eksjö kommun måste ha en nära dialog med Migrationsverket och
Länsstyrelsen för att möjliggöra ett gott samarbete.
Ett nytt kommunalt integrationsprogram skall tas fram i kommunen
under 2015.
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