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Arbetsmarknadsdepartementet

Remissvar - promemoria med förslag om ett gemensamt ansvar
för mottagande av nyanlända - A2015/1726/IU
Arbetsmarknadsdepartementet har gett Örebro kommun möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända”. Den föreslagna lagstiftningen påminner om den som tidigare införts för placering av ensamkommande barn och ungdomar.
Principiellt anser Örebro kommun att flyktingmottagandet och fördelningen
mellan kommunerna ska ske utan tvingande lagstiftning. Grunden i ett sådant
system är god statlig kostnadstäckning och i vissa fall extra ekonomiska stimulanser. Men mot bakgrund av den internationella utvecklingen och det ökade
antalet asylsökande till Europa och Sverige och den stora diskrepansen mellan
behov av mottagningsplatser och den faktiska tillgången är dock den lagstiftning som regeringen nu föreslår både logisk och nödvändig. Mot den bakgrunden är ett tillfälligt frångående från det kommunala självstyret acceptabelt i avvaktan på en större översyn av mottagandet av nyanlända.
För att redan vid asylansökan kunna ge verktyg för att styra framtida bosättning för flyktingar som beviljas uppehållstillstånd bör EBO-lagstiftningen ses över.
Här bör den i dag helt fria bosättningsrätten under asyltiden kunna begränsas
till förmån för anläggningsboenden som sprids till fler kommuner. Detta kan
skapa incitament för människor att efter att de har beviljats permanent uppehållstillstånd bosätta sig i fler kommuner än idag.
Örebro kommun anser att ersättningssystemet generellt och särskilt schablonersättningarna i flyktingmottagandet omedelbart bör ses över och förstärkas så att en högre
total kostnadstäckning för kommunerna säkerställs. Detta är också i överensstämmelse med de förändringar som regeringen aviserat i budgetpropositionen
2016.
Det prestationsbaserade systemet med extra stimulansersättning (5- 15 tkr) till
vissa kommuner med högt mottagande bör omprövas. Detta ger fel signalsystem då exempelvis kommuner som Örebro inte kvalificerar sig ens för den
lägsta nivån för 2015. Detta trots att Örebro kommun nästan fördubblat sitt
mottagande de senaste två åren och dessförinnan under alla år, sedan mitten av
åttiotalet, varit följsamma behovet av mottagning och under många år legat
bland de kommuner som haft ett mycket stort mottagande. För Örebro kommun innebär detta ca 3000 tkr mindre i statsbidrag för 2015. Det är ju trots allt
de 50 största kommunerna som tillsammans bär en stor del av flyktingmottagandet.
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Kanske bör den extra stimulansen på 15 tkr som utgår till alla kommuner för
mottagande av kvotflyktingar och från anläggningsboende istället kraftigt förstärkas.
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