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Migrationsverkets skuld till kommuner och landsting
Eftersläpande utbetalningar

Kommuner och landsting måste så snabbt som möjligt få de ersättningar som de är
berättigade till för insatser som görs för asylsökande och för mottagandet av
flyktingar, särskilt mottagandet av ensamkommande barn. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) kräver mot bakgrund av nedanstående att Migrationsverket
omgående tillser att handläggningen av kommunala ersättningar prioriteras i högre
utsträckning. Från våra medlemmar får vi signaler om utestående fordringar på
Migrationsverket på mångmiljardbelopp. Kommunerna ska inte behöva hantera ett
likviditetsproblem, ovanpå alla övriga utmaningar som flyktingsituationen innebär.
Bakgrund

Flera ersättningar för insatser till asylsökande och för mottagande av flyktingar betalas
ut i efterskott, efter ansökan. Detta gäller inte minst ersättningar för vård och boende
för ensamkommande barn. I och med den stora ökningen av antalet ensamkommande
barn i kommunernas omsorg har dessa ersättningar ökat kraftigt. Att de nu handlar om
belopp i storleksordningen 10 miljarder innebär att de också utgör en betydande del av
många kommuners budget. Krångliga ansökningsförfaranden i kombination med ett
väldigt stort antal ensamkommande barn, gör att såväl kommuner som
Migrationsverket fått en påtagligt ökad administrativ börda.
Migrationsverket ska inte lastas för att de har att hantera ett tungrott
ersättningssystem. Det faller på regeringen. Däremot måste Migrationsverket tillse att
det finns system och rutiner för att hantera det befintliga ersättningssystemet så
effektivt som möjligt. Och inte minst måste man se till att det finns handläggarresurser
i den omfattning som krävs. SKL anser att dessa uppgifter inte prioriterats i tillräcklig
utsträckning, då vi ser tecken på att skulden till kommuner och landstig nu ökar
snabbt.
Större kommuner har fordringar på hundratals miljoner kronor. Än värre är dock
situationen i vissa mindre kommuner, där fordringar motsvarande mer än tio procent
av hela kommunens driftbudget finns upplåsta hos Migrationsverket. Detta skapar,
bland annat brist på likviditet som innebär att många kommuner måste låna pengar för
att klara löneutbetalningar och annat. Det innebär för kommunerna ytterligare problem
och kostnader att hantera. I och med dröjsmålen uppstår också en osäkerhet om
huruvida kommunen kommer att få den ersättning de fakturerat eller ej. I några fall
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har kommuner missat återsökningstidens stipulerade årsgräns och då inte fått någon
ersättning alls. Motsvarande tidsram finns inte för Migrationsverket.
SKL vill att Migrationsverket tar situationen på lika stort allvar som de drabbade
kommunerna. Ett minimikrav måste vara att kommuner inte ska få likviditetsproblem
på grund av handläggningstider hos en statlig myndighet. Om tiden inte räcker till för
att granska fakturorna bör, trots gällande förordningar, en preliminär utbetalning göras
med hela eller delar av beloppet som fakturerats, vilken kan efterföljas av en positiv
eller negativ reglering av mellanskillnaden i efterhand.
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