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”Vi måste förbättra integrationspolitiken” 

Kristdemokraterna har länge kämpat 

för en migrationspolitik som bygger 

på öppenhet. Som respekterar asyl-

rätten och värnar de värden och prin-

ciper som skyddsgrunderna bygger 

på. Det kommer vi att fortsätta med. 

Men vi som står för öppenhet och 

generositet behöver ge bättre svar på 

hur vi möter problem med flykting-

mottagandet. Annars riskerar vi att 

resultatet blir att dörrarna till Sverige 

stängs. 

 

”Bilderna blir nästan omöjliga att ta in. 
Halshuggningar. Pojkar med vapen. 
Drunknade i Medelhavet. Mammor 
och pappor som bär på blodiga barn. 
Jag tänker att de borde gråta mer. 
Både mammorna och papporna och 
barnen. I stället är blickarna tomma. 
En del kommer till Sverige. En liten 
procent av de som flyr, men ändå ett 
stort antal. Här blir de en volym. En 
överskriden prognos. Ett inrikes-
politiskt slagträ.” Så börjar den DN 
debattartikel där Göran Hägglund tog 
steget och började diskutera Sveriges 
integrationspolitik. Under december 
och januari har Hägglund presenterat 
6 förslag till bättre integration. 

 

1. Genom att sänka 
etableringsersättningen något och 
införa ett etableringsavdrag som 
innebär att en nyanländ kan tjäna 
100 000 kr/år utan att betala skatt 
blir incitamentet att arbeta större. 
2. Den som beviljas asyl i Sverige 
bör som huvudregel ges ett uppe-
hållstillstånd som gäller i tre år i 
stället för att, som i dag, få ett 
permanent uppehållstillstånd. Om 
skyddsbehovet kvarstår efter tre 
år permanentas uppehållstillstånd-
et. Den som under de första tre 
åren har etablerat sig på arbets-
marknaden ges ett permanent 
uppehållstillstånd även om 
skyddsbehovet inte skulle kvarstå. 
3. Ett allvarligt hinder för snabb 
integration är de långa vänte-
tiderna hos Migrationsverket. 
Ansökningarna från länder som 
kan betecknas som säkra, från 
vilka nästan alla ansökningar 
avslås bör behandlas snabbare. 
4. Skrota ”egetboende (ebo)-
lagen”. Sedan 1994 har 
asylsökande samma rätt till 
dagersättning oavsett om de väljer 

Distriktsstämma  

med fokus på 

framtiden 

att bo i Migrationsverkets 
boende eller ordnar eget 
boende (ebo). Trots namnet har 
ebo blivit inneboende, inte eget 
boende. Konsekvensen är 
trångboddhet, frekventa flyttar 
och socialt utanförskap. 
5. För att snabbt minska 
trångboddheten och kostna-
derna bör staten kunna ge 
hyresgarantier för byggande av 
moderna modulbostäder med 
tidsbegränsade bygglov. På så 
sätt skulle den akuta bostads-
bristen kunna avhjälpas. 
6. För att underlätta för ny-
anländas etablering men också 
för att minska arbets-lösheten i 
stort behövs fler fungerande 
arbetsmarknadsregioner utanför 
storstadsområdena. Vi vill att 
trafikhuvudmännen ska möjlig-
göra arbetspendling mellan 
orter där det finns bostäder 
respektive jobb. 
”Jag kommer att återkomma 
med ytterligare förslag. Både 
Sverige och de människor som 
flyr hit förtjänar bättre än 
politiker som håller fast vid 
lösningar som inte längre 
fungerar,” avslutar Hägglund. 

Val av distriktsstyrelse, 
rikstingsombud, ord-
förande etc men framför 
allt fokus på FRAMTIDEN! 

Lördag den 21 mars inbjuds alla 
medlemmar till en dag i Jönköping med 
fokus på hur vi under 4 år, på bästa sätt 
förbereder oss för att vinna val 2018. 
 
Detaljer om program kommer inom kort, 
men boka in den 21 mars i kalendern 
redan nu. 

KOM & PÅVERKA! 
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Ny organisation nya utmaningar 
Kristdemokraterna i Habo står inför nya utmaningar. Efter valsamverkan med S, C och MP sitter vi i 

en helt ny majoritetskonstellation. I det arbete i nämnder och styrelser som startad sedan 

årsskiftet märker vi att det fungerar mycket bra och vi som parti spelar en helt ny roll. 

Som de flesta säker märkt i media och fullmäktige etc. är det vi kristdemokrater som fått stå för den 
mesta kritiken. Att det blivit så kan vi kanske förstå men vi är starka nog för att stå upp mot den. 
 
Vi är stolta kristdemokrater 

Ett led i den nya organisationen och den roll vi fått är att vi tydligare måste stå upp för de värderingar 
vi tror på och som vi arbetar utifrån. Detta innebär inte att övriga partier står för något helt annat. 
Vad jag menar är att vi inte får göra avkall på kristdemokratisk politik. Givetvis kommer vi att i vissa 
frågor få kompromissa – och det ska vi. Vi liksom de andra partierna i majoriteten har börjat skriva ny 
historia i Habo och det ska vi vara stolta över. Vi får inte glömma det samförstånd mellan alla partier 
som varit ett varumärke för Habo under många år – vi kommer inte att ändra på detta. 
 
Utmaningar nu och i framtiden 

Att vi står inför flera utmaningar är vi medvetna om. Vi kommer inom det närmsta att lägga upp 
riktlinjerna inför 2016 års budget. I detta arbete kommer vi att sätta fokus på omsorgsfrågorna och 
skolan som är de största åtagandena i kommunen. Men det finns fler områden som kommer att vara 
stora utmaningar, bland annat migration och integration, kommunala lokaler samt bostadsfrågan. 
Denna process kommer att leda till mycket tyckande. Det gäller då som politiker och medlemmar att 
tänka med både hjärta och hjärna – tyvärr måste vi i vissa fall bara tänka med hjärnan. 
 
I vårt arbete i styrelser och nämnder företräder vi Kristdemokraterna och våra väljare. Därför är det 
viktigt att vi kommunicerar ut varför vi måste fatta vissa beslut som kan verka – och är obehagliga. 
Men dessa beslut får inte ta överhand från de många positiva beslut vi kommer att ta under denna 
mandatperiod. 
Nu ser vi fram mot 4 spännande år där vi Kristdemokrater tillsammans med övriga partier i 
majoriteten får stå i framkanten.  
Med vänliga hälsningar 
Hans Jarstig 
Kommunalråd och gruppledare.    

 

Medlemsmöte 24 februari kl. 18.30 

Kommunhuset högra kammaren 
Göran Hägglund har aviserat  att han avgår som partiordförande för 
vårt parti.  
Alla har nu möjlighet att komma med namnförslag på ny partiledare.  
Kom till vårt medlemsmöte och framför ditt förslag eller skicka på 
mejl eller brev senast 21 februari till. 
marie.lindholm@kristdemokraterna.se 
Marie Lindholm Lundgatan 24 56633 Habo 
 


