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Aktuella flyktingfrågor
"Projekt Flyktingmottagande"
Kommunförbundets styrelse har beslutat att prioritera arbetet med
flyktingfrågor starkare än hittills. Ett uttryck för detta är initierandet av det
"Projekt Flyktingmottagande" med en politisk ledningsgrupp, vilket vi redan
tidigare informerat om.
Det övergripande syftet med projektet är att stödja utvecklingen av det
kommunala flyktingmottagandet i riktning mot en snabbare integration av
flyktingarna i samhället. Ett viktigt delsyfte är att med större kraft än tidigare
föra fram det kommunala perspektivet i den allmänna debatten.
Projekttiden blir två år och projektledare är Tommy Holm.
Ledningsgruppens sammansättning blev följande:
Manfred Karlsson, s, Botkyrka - ordförande
Ulla Ölvebro, s, Luleå
Christina Wahrolin, s, Västerås
Karin Jonsson, s, Stockholm
Göte Jonsson, m, Jönköping
Ingrid Einevik, c, Säffle
Bo Håkan Stockhaus, fp, Södertälje.
Nytt statsbidrag till flyktingmottagning
Den 23 maj 1990 beslutade riksdagen att utan ändringar godkänna regeringens
proposition om nytt statsbidragssystem för
flyktingmottagning. Den nya systemet träder i kraft den 1 januari 1991. (I
cirkulär 1990:36 informerade vi om innehållet i propositionen).
* Sannolikt - men inte helt säkert - kommer också det i propositionen
omnämnda nya lånet till hemutrustning att träda i kraft redan till årsskiftet.
Formerna för sådant lån snabbutreds för närvarande på
arbetsmarknadsdepartementet.
* Även möjligheten att införa någon form av enhetlig
introduktionsersättning till flyktingar utreds på
arbetsmarknadsdepartementet. En sådan ersättning skulle ersätta andra bidrag socialbidrag, utbildningsbidrag etc - under
introduktionsfasen.
Kommunförbundet är för denna uppgift tillsammans med AMS, utbildningsoch socialdepartementet representerat i en arbetsgrupp under
arbetsmarknadsdepartementet. Förbundet har till sig knutit en informell

referensgrupp bestående av i dessa frågor sakkunniga personer från
kommunerna.
Enligt planerna ska ett eventuellt förslag från arbetsgruppen skickas på formell
remiss bl a till ett antal kommuner innan regeringen lägger fram en proposition
till riksdagen. Eventuellt ikraftträdande kan bli tidigast någon gång under 1992.
I början av september utkommer enligt uppgift regeringen med förordningar
som mer i detalj klargör innehållet i det nya statsbidraget inklusive
övergångsbestämmelser. Förbundet återkommer då med information härom.
Arbetsgrupp om frivilliga organisationers/folkrörelsers roll i
flyktingmottagandet
Inom arbetsmarknadsdepartementet har det vidare i april tillsatts "en
arbetsgrupp med uppgift att belysa har man kan åstadkomma en ökad
samverkan mellan frivilliga organisationer/folkrörelser å ena sidan, och stat och
kommun å den andra inom ramen för flyktingmottagandet. Ett syfte skall vara
att identifiera vilken roll frivilliga organisationer/folkrörelser kan spela som
komplement till stat och kommun och att därigenom söka skapa en starkare
folklig förankring och en hög kvalitet i mottagandet."
I gruppen ingår förutom företrädare för arbetsmarknadsdepartementet
representanter från Kommunförbundet, Röda Korset, Rädda Barnen och kyrkan
i Sverige. Förbundets ovan nämnda informella referensgrupp är också
involverat på detta arbetsområde.
Arbetsgruppen ska komma med en rapport senast den 10 december 1990.
Finansiering av arbetet med flyktingfrågor på länsförbunden
Invandrarverkets möjlighet att med projektmedel finansiera länsförbundens
"flyktingsamordnare" försvinner i samband med att det nya
statsbidragssystemet träder i kraft den 1 janauri 1991. (Dessa samordnare finns i
dag på 20 länsförbund).
Förbundets politiska ledningsgrupp för projektet Flyktingmottagande betonar
vikten av att länssamordnarna ges möjlighet att fortsätta påbörjat arbete ännu
någon tid. Det kommunala flyktingmottagandet står inför en genomgripande
omorientering, varvid länsförbunden kommer att ha en ytterst viktig uppgift i
att verka för erfarenhetsöverföring och olika utbildnings- och
samordningsinsatser. Inte minst kommer kommunerna att ha mycket att lära av
varandra när det gäller att hitta effektiva vägar för att flyktingar snabbare än
idag ska bli självförsörjande.
För att lösa finansieringsfrågan föreslår ledningsgruppen att kommunerna - i
första hand för år 1991 - avsätter en mindre del av det nya statsbidaget för en
länssamordnarfunktion.
Som exempel pekar ledningsgruppen på styrelsen för Skaraborgs länsförbund
som rekommenderat länets kommuner att vardera avsätta 7 % av den nya
grundersättningen, dvs cirka 25 000 kronor, till en länssamordnare. Andra
länsförbund, med färre medlemskommuner, diskuterar för närvarande en något
högre procentsats.
"Stödgrupper" initieras i höst
Inom ramen för förbundets projekt Flyktingmottagande kommer under hösten
intresset för att bilda några s k stödgrupper för flyktingsamordnare att
efterhöras.

Grundtanken med detta arbetssätt är att personer från olika kommuner
regelbundet träffas för att, med förbundet i en slags konsultroll, med varandra
över tiden diskutera hur ett visst sakområde med vilket man arbetar i
hemkommunen kan utvecklas.
Mellan de t ex månatliga träffarna åtar sig medlemmarna i gruppen att försöka
omsätta vissa idéer i praktiken på hemmaplan, för att vid nästa träff diskutera
vunna erfarenheter med kollegorna i "stödgruppen".
Kommunerna skulle på detta sätt mer systematiskt än vanligtvis ges möjlighet
att hjälpa varandra i att "plöja ny mark". Med tanke på bl a de förestående
statsbidragsförändringarna bör rimligen
utvecklingsarbete stå högt på dagordningen.
Vi återkommer tidigt i höst med mer information om stödgrupperna.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Allmän kommunalpolitik
Karl Knutsson
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