KOMMUNALRÅD

Svar på interpellation om nettokostnad för flyktingmottagande
Simon Alm (SD) har i en interpellation ställt frågor om kommunens kostnader för
flyktingmottagande.
Som svar på interpellationen har kostnader och intäkter för asylsökande och nyanlända
sammanställts för åren 2014 till 2017. Nedan presenteras en kort beskrivning av kommunens
skyldighet vad gäller den kommunala servicen till asylsökande och nyanlända samt de intäkter
och kostnader som relateras till detta ansvar.

Asylsökande som vistas i kommunen
Under asylperioden kan de asylsökande antingen bo på något av Migrationsverkets
anläggningsboenden eller ordna boende på egen hand. Asylsökande som ordnar boende på egen
hand avgör själv i vilken kommun som de vistas i under handläggningstiden.
Barn och ungdomar som är asylsökande har rätt till förskola, förskoleklass, skola och
gymnasieskola. För ensamkommande barn under 18 år behöver kommunerna dessutom ordna
boende och annan omsorg. Detta gäller även efter att de ensamkommande barnen har fått
uppehållstillstånd, fram till dess att de har fyllt 18 år.
Staten ersätter kommunen för kostnaderna för asylsökande.

Nyanlända som mottagits i kommunen
Sedan den 1 mars 2016 är det obligatoriskt för alla kommuner att ta emot nyanlända.
Kommunerna ska även ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd och som ordnar bosättning
på egen hand i kommunen, personer som kommer som anhöriga till personer som redan bor i
kommunen samt ensamkommande barn.
Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända barn och ungdomar i förskolan, förskoleklass,
grundskolan och gymnasieskolan och ska se till att barn och ungdomar får det stöd de behöver
för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan.
Kommunen har ett särskilt ansvar för att underlätta de nyanländas etablering i samhället, i
skolan och på arbetsmarknaden. Kommunerna får statsbidrag som ska ersätta merkostnaderna
för denna etablering.

Nettokostnader för asylsökande och nyanlända 2014-2017
Beräkningen av nettokostnaden för asylsökande och nyanlända nedan utgår ifrån kostnader för
den service som kommunen är skyldig att ge asylsökande och nyanlända och de intäkter som
kommunen får för att finansiera servicen.
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De kostnaderna som har beaktats i denna sammanställning är kostnader för förskola,
grundskola och gymnasium samt Svenska för invandrare (SFI) och flyktingmottagande.
Flyktingmottagande omfattar praktisk hjälp i samband med bosättning, samhällsorientering,
kostnader avseende tolkar, andra insatser för att underlätta etablering i samhället,
överförmyndare/gode man för ensamkommande barn, insatser inom vård och omsorg,
administration samt ekonomiskt bistånd. På grund av svårigheter att särskilja kostnaden för SFI
för nyanlända finns hela kostnaden för SFI med trots att nyanlända utgör en del av de
studerande.
I intäkterna ingår inkomst- och kostnadsutjämning som tillfaller kommunen för de nyanlända
samt generella statsbidrag som bygger på antalet nyanlända mottagna i kommunen och
schablonersättning som kommunen får vid mottagandet. Därtill ingår även statsbidrag från
återsökning som kommunen får för att täcka kostnader för service till asylsökande.
När ovannämnda kostnader och intäkter har beaktats uppgår kommunens nettokostnad för
asylsökande och nyanlända för åren 2014–2017 till:

Nettokostnader (tkr)

2014
-76 760

2015
-63 718

2016
-53 846

2017
-89 257

Slutligen kan sägas att jag självklart anser att valet 2018 ska vara faktabaserat. Jag hoppas
också att våra partiers respektive ideologier tydligt framgår. Då är jag tacksam för att tillhöra
ett antirasistiskt parti och en ideologi som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnisk och
kulturell tillhörighet eller religion. Ett parti som anser att människor som flyr från krig och
konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Ett parti som värnar
asylrätten.
Erik Pelling
Kommunalråd (S)

