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Svar på remiss om ett gemensamt ansvar för mottagande av
nyanlända dnr A2015/1726/IU
Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Oxelösunds kommun
ser positivt på förslaget att alla kommuner är med och tar ansvar för att ta emot
nyanlända. Däremot ser vi en del brister med det förslag som regeringen
presenterar.
Det aktuella förslaget från regeringen är att lagstifta om att varje kommun ska ta
emot ett visst antal nyanlända. Förslaget gäller endast de som fått
uppehållstillstånd och därmed ska stanna och etablera sig i Sverige. Det stora
flertalet av nyanlända flyktingar ordnar sitt boende på egen hand, den åtgärd som
regeringen föreslår omfattar endast de som inte ordnar sitt eget boende.
Möjligheten att ordna eget boende för asylsökande har fått negativa sociala
konsekvenser i många kommuner genom ökad trångboddhet och fattigdom. Det i
sin tur leder till en ökad segregering och små möjligheter till en fungerande
integration.
Förslaget från regeringen lyfter inte heller de stora krav som ställs på kommunerna
utifrån investeringsbehov kopplat till mottagande av nyanlända. Kommuner med ett
stort mottagande varken hinner eller har ekonomiska förutsättningar att bygga ut
bostäder och offentlig verksamhet i den takt som behövs.
Hur snabbt en nyanländ kan etablera sig beror till stor del på hur snabbt man kan
lära sig det svenska språket. Ur det perspektivet är en etableringsperiod på två år
en kort tid. En utökning av det statliga etableringsstödet till minst tre år vore att
föredra.
Det krävs enligt vår mening helt andra verktyg för att få till stånd en jämnare
fördelning av asyl- och flyktingmottagandet.
För att underlätta integrationen för nyanlända ser vi ett behov att utveckla ett
mottagande som omfattar alla nyanlända och som tar hänsyn till kommunernas
arbetsmarknadsförutsättningar, bostadssituation och befolkningsstorlek.
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