Från: Eva Hee [mailto:evahee1@hotmail.com]
Skickat: den 24 april 2017 10:22
Till: Funktionsadress Kommunen <kommunen@bollebygd.se>
Ämne: Till kommunfullmäktige mötet den 27/4-2017
Till Kommunfullmäktige i Bollebygd till mötet 27/4-2017
Någon annan får läsa upp frågorna.
Jag vill också ha skriftiga svar tillbaka med uträkningarna hur ni räknar och tänker.
Helst innan mötet om det går.
1. Hur många kommer skrivas upp i ålder i Bollebygd ?
* Och vad händer med dom? Om ålder överstiger 19 år ?
* Kommer dom som överstiger 19 år kommer dom som har hand om dom få
ersättning ändå ?
* Vart tas dessa pengar ifrån till dom över 19 år tar ni öronmärkta pengar
från vad i såfall ?
2. Dom som har fått uppdraget att ta hand om barnen. Är det par el kvinnor
el män som gör det?
3. Hur många asyl sökande har Bollebygd. 2016 och 2017?
* Hur många har fått stanna kvar?
* Hur många har fått åka hem ?
* Hur många ensamkommande barn räknar ni med 2018 ? Åldrar? Pojkar flickor?
4. Hur många pojkar och flickor finns idag ? vilka åldrar är det på dom ?
5. Hur räknar ni kostanden för ensamkommande barn ? Vad skall ingå ?
6. Hur många av ensamkommande barnen har fått uppehållstillstånd ?
7. Har vi papperslösa i Bollebygd Antal ? Får dom försörjningsstöd antal ?
8. Har vi några IS-anhängare i Bollebygd ?
* Om ni har olika begrepp om det vill jag veta vad och hur dom ställs ?
* Om vi har hur ställer ni er till att dom är landsförrädare ?
* Har vi några som finns i Säpos register i Bollebygd ?
9. Har vi hemlösa i Bollebygd ?
* Om ni har olika begrepp om det, vill jag veta vad och hur dom ställs ?
10. Kan jag som skattebetalare dra av på deklationen som går till
ensamkommande?
* Hur mycket är det ?
* Betalar gärna skatt till barn men ej vuxna.
* Vilka råd ger ni till barnen om dom vill besöka sina föräldrar i sitt hemland?
* Har något barn sagt att dom vill ha hit släkten?
* Om ja vilka?
* Kommer ni att ta hit dom ?
* Och vem skall försörja/bostad den/dom ?
11. Får ensamkommande barn förtur till lägh?
* Har kommun betalat för en bostad till ensamkommande ?
Kommer ni att bet lägh till ensamkommande ?
Tänker ni på Svenska ungdomarna vart skall dom ? Tänker ni bygga lägh ?

12. Får kommunen ersättning till bostad för ensamkommande/asylsökande?
* Hur mycket för varje person?
Från Migrationsverket el staten ?
13. Dom ensamkommande barn som kommer till Bollebygd.
* Har dom krävt barnbidrag bakåt i tiden ?
* Hur många har krävt det?
14. Har dom ensamkommande barn som kommit till Bollebygd har dom sagt att deras föräldrar har avlidit ?
* Isåfall hur många av dom?
* Vad blir det för ersättning?
15. Hur anser ni att infrastrukturen hänger med?
* Hur tänker ni för att den skall följa med i utvecklingen?
* Bollebygd växer med raska steg finns en sport/simhall inplanerad ?
* Finns planer för ett stop med bussar vid Statoil ? Ny terminal?
* 101-101 bussen varför går den inte via Bollebygd oftare ?
16. Kommer ni att stödja islamism ?
* om Ja varför och hur?
* Om nej varför och hur ?
* Kommer Svenska flaggan synas på flaggstången ?
* Kommer ni att bygga en moské i Bollebygd ?
17. Förekommer det narkotika missbruk hos dom ensamkommna barnen ?
* om ja hur gamla ?
* Har ni koll på narkotika missbruk Bollebygd?
* Lider någon av trauma hos ensamkommande barnen?
Om ja vilken ålder?
* Dom barn som har kommit till Bollebygd finns/fanns dom i brottsregistret
i deras hemland? Säpo?
18. Ni får idag in 10,4 milj kr till 15 ensamkommande barn.
* Vad är det som kostar den summan ?
* Får ni 10,4 milj kr 2018-2019 också el minskar den summan också
vid minskning var tar ni då dom pengarna ifrån?
19. HVB-hem vad kostar det per dygn ? Vad ingår där ?
* Hur mycket är avsatt till HVB-hemmet ?
* Vad kostar en person på service boende per dygn ?
* Vad kostar en person på äldreboende per dygn ?
20. Hur räknar ni ut vad ett ensamkommande barn skall kosta?
* ett barn på 5år och ett tonåring på 17 år om någon skulle få dom idag
visa hur ni räknar ut vilka tabell ni går efter ?
* Vill veta den lägsta och den högsta ? vad skall ingå ?
* Ensamkommande tar dom ut fritidsakiviter och Kollektivtrafik
är det någon som tar ut dom summorna i Bollebygd ?
Fritidsaktivitet 720 kr och kollektivtrafik 720kr
el är det 720 kr tillsammans ?. Med hur mycket kommer
dessa summor minska den 1 Juli ?
Med vänlig hälsning Eva Hee Rasmussen

