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Motion 43 - Jämnare fördelning av nyanlända
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att motion 43 Jämnare fördelning av nyanlända anses besvarad och föranleder ingen
ytterligare åtgärd.
Motionen
Sofia Jarl (C), Dalarna, har i motion 43 yrkat att Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) driver frågan om att ändra beräkningsgrunden för läns- och kommuntal, att
SKL verkar för att möjliggöra alternativa boendeformer för ensamkommande flyktingbarn.
Styrelsen
Styrelsen har i yttrande över departementspromemorian ”Ett gemensamt ansvar för
mottagande av nyanlända” (Ds 2015:33) uttalat att läns- och kommuntalen för kommunernas flyktingmottagande bör omfatta alla mottagningsgrupper, såväl nyanlända
som anvisas kommunen som nyanlända som bosätter sig själv inklusive anhöriga. Fördelningen ska baseras på befolkning och förutsättningar på arbetsmarknaden. Antalet
så kallade anvisningsbara platser bör fastställas först efter en beräkning av antalet
självbosatta. På så vis tas hänsyn till kommunernas åtaganden för alla som ingår i
flyktingmottagandet och kommuntalen bidrar till en jämnare fördelning och bättre förutsättningar för nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.
Styrelsen anser vidare att SKL ska verka för en sådan förändring av länstalen oavsett
om en lagstiftning om mottagande av nyanlända för bosättning införs eller inte. Enligt
gällande regelverk är det Arbetsförmedlingen som beslutar om länstal. I arbetet med
att ta fram länstalen samråder Arbetsförmedlingen med länsstyrelser, Migrationsverket och SKL. I det pågående arbetet med att ta fram länstal för 2016 verkar SKL för
att förändra fördelningsmodellen så att den omfattar alla mottagningsgrupper.
Fördelningstalen som gäller mottagandet av ensamkommande barn tas fram av Migrationsverket i samarbete med länsstyrelserna. De påverkas i dagsläget endast i liten
grad av hur många ensamkommande barn som kommun tagit emot enligt avisningsmodellens så kallade steg 1, det vill säga på grund av att barnet har en anknytning till
någon i kommunen. Andelen barn som anvisas kommuner på anknytningsskäl uppgår
till 40 procent av det totala mottagandet. SKL har påtalat att anknytningen ofta visar
sig vara svag och/eller att barnet efter socialtjänstens bedömning inte kan placeras hos
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anknytningen. Styrelsen anser att SKL ska fortsätta verka för att antalet barn som anvisas av anknytningsskäl måste ingå fördelningstalen, liksom att Migrationsverkets arbetssätt för bedömning av barnens anknytning och anvisning till kommuner utvecklas.
SKL har under flera år drivit frågan om att möjliggöra flexiblare boendeformer för ensamkommande barn. Regeringen har aviserat att den under hösten 2015 kommer att
lämna en proposition till riksdagen om att införa ytterligare en placeringsform kallad
stödboende. Stödboendet ska avse barn och unga mellan 16-20 år, och boendet ska
kombineras med ett individuellt anpassat stöd till den enskilde. De nya bestämmelserna bedöms kunna träda i kraft under våren 2016. Styrelsen anser att det är viktigt
att SKL fortsatt bevakar att sådana boenden kan införas och att föreskrifter och ersättningssystemen till kommuner möjliggör olika typer av boendelösningar, utifrån socialtjänstens bedömningar av barnens individuella behov.
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Jämnare fördelning av nyanlända
Sammanfattning
Centerpartiet föreslår att SKL driverfrågan om att ändra beräkningsgrunden for länsoch kommuntal för att uppnå en jämnare fördelning av nyanlända i landet samt att
SKL beslutar att verka for att möjliggöra alternativa boendeformer för
ensamkommande flyktingbarn.
Bakgrund
Det ökade asyl- och flyktingmottagandet innebär både möjligheter och utmaningar. I
ett integrationsarbete som tar tillvara nyanländas resurser behövs individuellt
utformade och lokalt förankrade insatser som planeras i samverkan mellan
kommunala och statliga aktörer. Genom innovationer och lösningsfokuserad
kreativitet kan kommuner, landsting och regioner möta nya invånares behov på helt
nya sätt. Men för att nya värden skall skapas måste det befintliga utmanas och det
gamla ifrågasätts.
Fördelningen av nyanlända är ojämnt över landet. Fler kommuner samt lokala och
regionala aktörer behöver engagera sig mer i integrationsarbetet. Det krävs för att
nyanlända ska kunna erbjudas ordnat boende och ges möjlighet till utbildning och
arbete, vilket också främjar lokal och regional utveckling och tillväxt. De allra flesta
kommuner vill vara med och ta sitt ansvar för flyktingmottagandet, men i
kommunsektorn råder, med rätta, stor frustration.
Många är de kommunala politiker som vittnat om hur gärna de vill hjälpa till, men
medförtvivlan konstaterat att de saknar verktyg för att få till ett värdigt mottagande.
Det behövs ett ökat fokus på kreativa lösningar för att ge de som kommer till Sverige
en bra start både i livet och ett nytt hemland.
I samband med den 47:e punkten i SKLs inriktningsdokument att SKL ska verka för
att fördelningen i landet av asylsökande och flyktingar leder till bättre integrering i
samhälle och arbetsliv, ser Centerpartiet ett behov av att reformera beräkningsgrunden
for läns- och kommuntal. Alla typer av mottagande behöver räknas in när
kommuntalen för ensamkommande barn och länstalen för nyanlända fastställs.
Tillräcklig hänsyn tas inte i dag till hur stort mottagande kommunerna har i övrigt,
exempelvis hur många flyktingar i eget boende som finns i kommunen, vilket också
påverkar kommunala verksamheter i stor utsträckning.
Vidareser Centerpartiet att SKL driver frågan om att möjliggöra alternativa
boendeformer för ensamkommande flyktingbarn. Kraven som ställs på boenden för
ensamkommande barn är i vissa avseenden orimligt höga. Långt ifrån alla barn är i
behov av HVB-hemsstandard och skulle må bättre av att bo mer självständigt. Det
görs helt enkelt inte tillräckligt bra individuella bedömningar av vad de enskilda
barnen har för behov. Många ensamkommande, lite äldre, barn skulle må bättre av att
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bo mer självständigt, exempelvis på folkhögskola eller genom att dela på mindre
lägenheter.
Bedömning
Centerpartiet ser ett behov av att reformera beräkningsgrunden för läns- och
kommuntal för att uppnå en jämnare fördelning av nyanlända i landet som underlättar
till bättre integrering i samhälle och arbetsliv. Alla typer av mottagande behöver
räknas in när kommuntalen för ensamkommande barn och länstalen för nyanlända
fastställs.
Centerpartiet anser även att Sveriges kommuner och landsting bör arbeta för att
möjliggöra alternativa boendeformer för ensamkommande flyktingbarn.
Yrkande
Vi föreslår att kongressen beslutar
att Sveriges Kommuner och Landsting driver frågan om att ändra beräkningsgrunden
för läns- och kommuntal
att Sveriges Kommuner och Landsting verkar för att möjliggöra alternativa
boendeformer för ensamkommande flyktingbarn.

Sofia Jarl (C), ombud för Dalarna

