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Pressmeddelande
Moderata Samlingspartiet i Håbo har idag den 1 september 2012 beslutat att finansiera kostnaden
för vice ordförande i Håbo Hus AB, Björn Fredriksson (M), till förmån för att socialchef Thomas
Brandell skall kunna medverka på den stundande studieresan.
Moderaterna är ett inlyssnande parti och har aktivt tagit del av den diskussion som först i media
kring Håbohus medverkan i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) arrangerade studieresa till
Minneapolis USA med temat Somalier i svenskbygd – vad kan vi lära? Förutom Håbohus (Håbo) så
kommer ytterligare ett 30-tal deltagare från 8 kommuner att delta i resan.
Vi kan klart utläsa att det finns en stor irritation kring finansieringen och syftet med resan.
Integration av Somalier har visat sig vara svår och till dags dato har inte vi i Norden lyckats med just
denna integrering trots att vi har många invandrare från just Somalia. Håbohus uppdrag är inte att
ägna sig åt social verksamhet, men en mindre bra lösning av bostadsfrågan kan ge upphov till
oönskade effekter och kostnader.
Vi anser att få ta del av denna kunskap/erfarenhet som studieresan erbjuder är extremt viktigt, men
anser även att kunskapen skall komma vår socialförvaltning till del då dessa kommer att bli involverade i integration i det svenska samhället.
”Vi anser att denna kunskap klart gagnar vårt framtida moderata integrationsarbete och har därför
beslutat att vi bekostar Björn Fredrikssons deltagande ur vår moderata utbildningsbudget.” säger
Carina Lund
”Vi föreslår också att de pengar som är avsatta för Björns resa genom Håbohus, bekostar
socialchefen Thomas Brandells deltagande i resan. Vi tror att detta möjliggör en högre grad av
integration och en högre kunskap för hela socialförvaltningen varför vi hoppas att detta är
genomförbart.” säger Carina Lund
”Håbo kommun har ett ansvar att ta emot flyktingar och ensamkommande barn, och vi moderater
anser därför att det är viktigt att lära oss av andra vad som kan fungera och implementera
erfarenheter i vårt eget politiska arbete. Kostnaden för resan till USA måste betalas oavsett om vi
reser med eller inte och att då inte deltaga är inte ett alternativ” säger Karl-Henrik Nanning
”Jag kommer även att ha ett antal frågeställningar som min moderata grupp vill ha besvarade under
mitt besöka i Minneapolis för att kvalitetssäkra att vi verkligen fått ut maximalt av vår resa” säger
Björn Fredriksson.
För att få veta mera kring resans innehåll finns information
på http://www.sabo.se/utbildning/Sidor/utbildning.aspx?course_type=8245001&idcourse=240701&i
dcourse_period=327801
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