
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Hultsfreds kommun är tredje störst per  
capita och sjunde störst i absoluta tal 

på asylmottagning. 

 
Det fungerar inte riktigt bra just nu… 

 
… men vi vill göra bättre och vi vill ha 

stöd av Sverige att pröva oss fram för nya 
integrationslösningar som bidrar både för 

landsbygd och stad. 
 
 

Detta är vår beskrivning av situationen idag 
och vad vi vill göra åt det. 

 
Program – januari 2015 

 
Antaget av Kommunfullmäktige KF § 16/2015, 2015-02-23 
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”När jag satte mig i bilen, grät jag 
som ett litet barn.” 
 
”Jag skjutsade honom till Målilla. Mötet mellan syskonen var så känsloladdat 
och många grät. Pojken fick sovplats i ett grupprum med åtta militärsängar, 
rummet var rökfyllt. En del killar i rummet satt på sina sängar och jag kunde se 
oro och ångest i deras ögon.  
När jag satte mig i bilen, grät jag som ett litet barn. Jag var tvungen att väga in 
hela BBIC metoden på tio minuter och fundera på om jag har gjort det bästa 
för barnet. Självklart att platsen inte var 100 % säker för att lämna en 14-årig 
grabb som har rest en lång, turbulent och riskfylld väg. 
Jag har tänkt en miljon tankar och gått på magkänsla. Skulle jag slita pojken 
från hans enda trygghet och hans enda anhöriga för att placera honom i ett 
fräschare och renare rum? Skulle jag dela honom från hans landsmän som har 
svår ångest i ögonen? Hur skulle pojken må i en HVB med främmande männi-
skor, hur skulle han må i en svensk familj?” 

 
 
Ett utdrag ur en beskrivning från en av våra passionerade medarbetare kring 

situationen idag och känslan av vanmakt. 
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Migration – när kommer Sverige 
med oss? 
Bakgrund 
För lite tal om oss kommuner med stora asylanläggningar och vilka följdeffekter 
det får när svenska systemet inte riktigt fungerar 

I skrivande stund är Hultsfreds kommun sjunde största kommunen i Sverige 
vad gäller asylmottagning – i absoluta tal. 1 140 personer finns i vår kommun 
inom Migrationsverkets system. Per capita är Hultsfreds kommun tredje störst i 
Sverige vad gäller asylboende. Vi anser att staten fördelat det kommunala an-

svaret för mottagande av asylsökande 
och flyktingar med uppehållstillstånd 
mycket ojämnt. Vi anser också att an-
svaret är underfinansierat. Men det som 
oroar oss mest är att vi börjar få mycket 
svårt att hålla kvalitén uppe, att delar av 
vår verksamhet inte längre anser sig 
kunna agera rättssäkert och att undan-
trängningseffekter riskerar att uppstå. 
 
Stockholm har ca.900 000 invånare, 
Hultsfred har ca.13 700. Jämför man an-
tal boende i Migrationsverkets system 
mellan Stockholm och Hultsfred i för-

hållande till folkmängd så innebär det för Stockholm 0,4%, och Hultsfred 
8,3%. Hultsfreds kommun har ca 1 400 anställda. Stockholm har ca 40 000 an-
ställda. Uppsala län har 1 237 personer i Migrationsverkets system. Hultsfreds 
kommun har 1 140 personer. Den vakne läsaren listar ut att Hultsfreds grund-
bemanning inom individ och familjeomsorg samt i förskolor och skolor är nå-
got mindre än Stockholms. Uppsala län torde ha större grundbemanning än 
Hultsfreds kommun. 
 
Om hela Sverige var med och bidrog till lika stora volymer asylboende i för-
hållande till folkmängd som Hultsfred så skulle Sverige kunna ha en kapacitet 
motsvarande ca. 800 000 platser. Sverige tog 2014 emot 81 301 ansökningar 
om asyl. Hela EU tog 2013 emot 435 000 asylansökningar. 
 
Nyligen har Migrationsverket upphandlat ytterligare tre boenden i kommunen. 
Det är viktigt att läsaren förstår att kommunen inte har något inflytande över-
huvudtaget i dessa beslut som staten fattat. Den svenska debatten handlar för 
lite om oss kommuner med stora asylanläggningar och vilka följdeffekter det 

Jämför man antal boende i 
Migrationsverkets system i förhållande 
till folkmängd så innebär det för 
Stockholm 0,4%, och Hultsfred 8,3%. 
Hultsfreds kommun har ca 1 400 
anställda. Stockholm har ca 40 000 
anställda. Den vakne läsaren listar ut 
att Hultsfreds grundbemanning inom 
individ och familjeomsorg samt i för-
skolor och skolor är något mindre än 
Stockholms.  
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får nu när det svenska systemet med kommunplaceringar inte längre fungerar. 
Trycket på kommunens verksamheter är stort och undanträngningseffekter har 
till vissa delar redan uppstått. Exempelvis så har det pågående utvecklingsar-
betet inom placeringsteamet fått stå tillbaka med anledning av fokus på ensam-
kommande. Vi har en helt unik situation som måste planeras för.  
 

Det finns inga tecken på att detta kommer 
att förändras under överskådlig tid. 
 
I en artikel på svd.se (27 november 2014) 
säger UNHCR:s Europachef att det är onor-
malt att två länder tar så stort ansvar som 
Sverige och Tyskland. Han vill att EU ska 

bötfälla medlemsländer som inte tar ett solidariskt ansvar. 
 
Precis som det är naturligt för Sverige att ställa högre krav på övriga 
EU-medlemmar bör det vara naturligt för Hultsfred att kunna ställa större krav 
på Sverige. 

Ersättningssystemet byggs ut, byggs på, ändras, justeras, administreras, vem 
vet vad som är rättvis ersättning? 

Vår kommun vill poängtera att det inte längre bara handlar om att ersättnings-
systemet bör justeras. Idag är frågorna om kompetensförsörjning, arbetslöshet, 
systemfel, planeringsmöjligheter, rättssäkerhet, undanträngningseffekter med 
mera överskuggande. Vi vill dock visa på några skeva exempel från ersätt-
ningssystemet. 
 
Den statliga ersättningen som kommunen får av Migrationsverket skiljer sig 
från de beräknade genomsnittskostnader som kommunen har inom förskola, 
grundskola och gymnasium. Uppgifterna i tabellen nedan om antal barn och 
elever avser Hultsfreds kommun december 2014 och redovisar beräknad kom-
munal kostnad baserad på Hultsfreds genomsnittskostnad 2013, statlig ersätt-
ning och differensen däremellan under år 2014. Staten antar förmodligen att vi 
kan ta in elever på marginalen utan större kostnadseffekter. Det kanske är möj-
ligt när en kommun har mycket litet mottagande per capita. Är man tredje 
störst i Sverige per capita får man bygga hela verksamheter i vissa delar. Då är 
det inte längre en marginalkostnad. 
 
Tabellen redovisar inte extraordinära ersättningar vi får för kostnader i grund-
särskola. Denna ersättning ger dock endast ”garanterad” ersättning för en assi-
stent. Om en elev har flera assistenter så får vi särskilt söka för detta och av-
vakta besked huruvida vi får ersättning. 

Precis som det är naturligt för 
Sverige att ställa större krav på öv-
riga EU-medlemmar bör det vara 
naturligt för Hultsfred att kunna 
ställa större krav på Sverige. 
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Personer med PUT men som bor kvar i ABO i väntan på kommunplacering har 
numer rätt till SFI. Deras barn har rätt till barnomsorg på heltid. Ersättning ut-
går endast för de barn som är 3 år och uppåt. Asylsökande 1-2 åringar har inte 
rätt till förskola eftersom allmän förskola inte startar förrän vid 3 år. Men när 
föräldrar fått PUT, väntar på bostad i annan kommun, går på vårt SFI, så behö-
ver de heltids barnomsorg. I dagsläget har vi ca:11 barn 1-2 åringar som vi inte 
får ersättning för. Det motsvarar en hel småbarnsavdelning och ca 3 tjänster. 
De schablonersättningar som Migrationsverket betalar ut för 3-åringar och 
uppåt är baserade på 15-timmars barnomsorg vilket är den tid en asylsökande 
erbjuds. Men SFI-studerande behöver i regel heltid. Vidare har Migrationsver-
kets ersättning ändrats från att vi får betalt 160 kr/dag/elev till ett schablonbe-
lopp motsvarande 7000 kr. För de som har etableringsplan får vi numer 0 kro-
nor i ersättning för utöver schablonbeloppen för kommunplacering. När man 
har så stora volymer som vi räcker inte denna finansiering för SFI och inte hel-
ler för barnomsorg. 

Hultsfreds kommun behöver en ny strategi och stöd från staten att få prova nya 
metoder – vår situation motiverar det 

Kommunen har en känsla av avsaknad för förståelse från staten och dess myn-
digheter. Kommunen anser att det inte längre går att förlita sig på att staten kla-
rar av att ta sitt ansvar avseende en sund fördelning av bördan för asylmottag-
ning i Sverige. Kommunen har därför fattat beslut om att agera aktivare och 
över andras gränser. Kommunen har formulerat en strategi som bygger på att 
vår kommun fortsatt kommer att befinna sig i det läge som nu råder minst tio år 
framåt innan staten finner bättre lösningar än vad som finns idag.  
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Det finns många utmaningar i att ha en så stor asylmottagning som Hultsfred 
men det borde också finnas bättre möjligheter än de vi skapar idag.  
 
Hultsfred har dock en av Sveriges högsta sekundäromflyttningar av de männi-
skor som fått asyl. I en mätning som Arena för Tillväxt gjorde kring sekundär-
omflyttning bland invandrare (exklusive Norden) som anlände åren 2006-2010 
och var de var bosatta 31 dec 2013 så har Hultsfred den 13:e lägsta kvoten i 
Sverige. 1/3 av de som kom 2006-2010 är kvar 31 dec 2013. (13e lägsta kvot 
bland 290 kommuner). 
 
Samtidigt så hade vi det fjärde högsta migrationsnettot i Sverige 2006-2013 - 
två procent/år (årsgenomsnitt) i relation till totalbefolkningen. 
 
Vi är med andra ord en av Sveriges största mottagningsanläggningar, men där 
”bara” 1/3 stannar kvar. Detta i sin tur orsakar ändå det fjärde största migrat-
ionsnettot i Sverige. Hultsfred har med andra ord jätteutmaningar både i att till-
fälligt hantera asylsökande i den kommunala servicen (tillfälliga skolplatser, 
barnomsorg etc.), och sedan nästa utmaning med andra frågeställningar kring 
de som fått uppehållstillstånd och stannar (socialtjänst, arbete, integration, bo-
städer etc.). Mixar man dessa två frågor, på detta sätt, får vi en unik planerings-
situation. 
 
I och med att etableringsreformen inte riktigt fungerar har vi nu ytterligare en 

situation genom att anhöriga till de som 
sitter ”fast” i Migrationsverkets system 
kommer till Hultsfred. Flera av de asylsö-
kande ordnar sitt eget boende (EBO) vilket 
sedan leder till att flera vänner, släktingar 
eller landsmän bosätter sig på samma 
plats. 
 
Sysselsättningsgraden november år 2012 
för utrikes födda (exkl Norden) 20-64 år 

med ankomstår 2006-2009 är 41 procent för Hultsfred. Riksgenomsnitt ca 45 
procent för denna grupp. 
  
Det är vår förhoppning och förväntan att regionala och statliga organ stödjer 
vårt arbete att fortsatt försöka uppbära Sveriges höga ambition på asylmotta-
gande. Detta genom att bidra till vår strategi för de kommande åren. 
 

Det finns många utmaningar i att ha 
en så stor asylmottagning som 
Hultsfred men det borde också finnas 
bättre möjligheter än de vi skapar 
idag. Vi är en av Sveriges största 
mottagningsanläggningar, men där 
”bara” 1/3 stannar kvar. 
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Befolkningen i Migrationsverkets mottagningssystem inom vår kommun mots-
varar mer personer än vad det finns i Järnforsen, Vena och Lönneberga tätorter 
tillsammans. 
 
Möjligheter och stora utmaningar finns det i detta. Vi vill och kan pröva nya 
metoder - vad finns det att förlora? 

Problembeskrivning 
Är du bra på att ta emot många asylsökande får du ta emot än fler som tack – i 
rasande takt som inte längre är rättssäker 

ABO- anläggningsboende - där de flesta asylsökande hamnar innan de får en 
kommunplacering eller hittar boende på egen hand. Hultsfreds kommun är en 
av de största kommunerna i Sverige på anläggningsboende. Per capita är vi 
tredje störst. Asylsökande barn har samma rätt som alla andra till skolgång. 
 
EBO – eget ordnat boende – en asylsökande kan även om den vill ordna ett 
eget boende under tiden den söker asyl. T.ex. hos släktingar eller landsmän 
som redan bor i Sverige. Vilket sker alltmer bland annat eftersom att ABO är 
fullt. Detta gör då att där det redan finns flera etablerade kommer det ytterli-
gare personer som söker asyl. Detta sker t.ex. just nu i Södertälje men även i 
Hultsfred. Enligt Migrationsverket så avbryter även flera av dessa etablerings-
planen och stannar då i den kommun som de sökt asyl i. Om kommunen redan 
har en lång tradition av att ta emot kommunplacerade så blir den än större ge-
nom denna mekanism. I värsta fall utan insatser från etableringsreformen. Sy-
stemet med kommunplacering spelar då ut sin roll. Utöver detta kommer sedan 
anhöriginvandringen till samma plats. 
 
PUT på ABO är gruppen som befinner sig mitt emellan två system. Denna 
grupp växer nu i Sverige. Personerna har fått uppehållstillstånd men kan inte 
ordna sitt eget boende och väntar då på att bli kommunplacerade. 
Så fort en asylsökande har fått uppehållstillstånd är tanken att de ska kunna 
flytta vidare till erbjuden kommunplacering eller till boende denne ordnat själv. 
Detta har inte fungerat och många sitter ”fast” i asylanläggningar i väntan på 
kommunplacering. I Hultsfred är det 267 personer som sitter ”fast” just nu. Mi-
grationsverket räknar med 60 % ökning 2015. Arbetsförmedlingen ansvarar för 
etableringssamtalen, upprättande av etableringsplan och ansvarar för bosättning 
av personer som har rätt till etableringsplan. Etableringsplanen kan pågå i upp-
till 24 månader. Men detta ska ske först när personen fått sin kommunplacering 
i den aktuella kommunen. Detta gör att en person som har fått uppehållstill-
stånd men inte blivit kommunplacerad (267 personer i Hultsfred) inte får denna 
introduktion direkt och hamnar då mellan två system i väntan på åtgärder. 
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Personen har dock rätt till SFI (Svenska för invandrare) och kommunen får 
schablonersättning för detta som har försämrats mot tidigare system där ersätt-
ningen var per timme. Medan dessa går på SFI har de rätt till heltids barnom-
sorg vilket inte Migrationsverket ersätter kommunen fullt ut för. Ersättningen 
motsvarar 15-timmars barnomsorg per vecka. Om deras barn är mellan 1-2år 
utgår ingen ersättning till kommunen. I skrivande stund har kommunen 11 barn 
totalt som är mellan 1-2år. I takt med att denna grupp som sitter ”fast” växer så 
kraftigt måste kommunen bygga ut SFI, barnomsorg och skola som förmodli-
gen, när systemet med kommunplaceringar kommer igång igen, inte kommer 
att behövas. Tillfälliga anställningar och tillfälliga lokaler blir nödvändigt. 
Detta skapar ett kortsiktigt agerande. 
 
Under tiden personen fortsatt befinner sig på ABO trots att denne fått PUT så 
erhåller personen fortsatt dagpenning från Migrationsverket.  
Dessa personer folkbokför sig på sin ABO-adress vilket påverkar kommunens 
befolkningssiffror positivt. Tyvärr är detta inte på grund av frivilligt bosättande 
utan ett resultat av ett system som inte fungerar. 
  
Skulle däremot personen bosätta sig själv, så kallad EBO, blir kommunen för-
sörjningsskyldiga till dess att etableringen kan starta. Detta tar olika lång tid 
och innebär ökad belastning för kommunens försörjningsstöd.  
 
Kommunplacering eller ordnat eget boende för de som fått uppehållstill-
stånd. Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsens har i uppdrag att genom avtal 
med kommuner erbjuda personer som fått uppehållstillstånd ett boende i en 
kommun – s.k. kommunplacering. Så fort en asylsökande har fått uppehållstill-
stånd är tanken att de ska kunna flytta vidare till erbjuden kommunplacering 
eller till boende denne ordnat själv. Detta har inte fungerat och många sitter 
”fast” i asylanläggningar i väntan på kommunplacering. Arbetsförmedlingen 
ansvarar för etableringssamtalen, upprättande av etableringsplan och ansvarar 
för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan. Etableringsplanen 
kan pågå i upptill 24 månader. Men detta ska ske först när personen fått sin 
kommunplacering i den aktuella kommunen. Personen får ett bosättningsä-
rende via arbetsförmedlingen vilket innebär att personen matchas mot lämplig 
bosättningskommun utifrån yrkeserfarenhet. Under tiden personen väntar på 
kommunplacering och befinner sig i ABO så erhåller personen fortsatt dagpen-
ning från Migrationsverket. Skulle däremot personen bosätta sig själv, så kallad 
EBO, blir kommunen försörjningsskyldiga till dess att etableringen kan starta. 
Detta tar olika lång tid och innebär ökad belastning för kommunens försörj-
ningsstöd.  
 



 

  

 
 
 

 

 

10 (26) 

Hultsfreds kommun hade 2014 ett avtal med länsstyrelsen om att ta emot 40 
personer som kommunplaceringar - vi tog emot 194 personer. Detta beror, 
bland annat, på den stora anhöriginvandringen till de som har fått PUT. Antalet 
ökar hela tiden. 
 
Anhöriginvandringen. I och med att de som fått uppehållstillstånd inte får sin 
kommunplacering leder det till att deras invandrade anhöriga kommer till kom-
munen där asylboendet både i EBO och ABO finns och inte där kommunplace-
ringen är tänkt. Om personen inte har sin försörjning klar innebär det att kom-
munen har ett ansvar för detta. Detta sker nu i stor utsträckning i Hultsfred på 
grund av att så många sitter ”fast” i systemet och väntar på kommunplacering. 
Flera av de som bor i EBO väljer att bosätta sig i den kommun man sökt asyl. 
Barn kommer som anhöriginvandrare och då inte alltid till sina föräldrar. Även 
där antalet kommunplacerade ökar så ökar anhöriginvandringen. 
 
Ensamkommande barn och barn på anknytning. Ett ensamkommande barn 
är en person som är under 18 år. Kommunen ansvarar för omhändertagandet 
redan när barnet är asylsökande, men också fortsättningsvis för de barn som 
beviljas uppehållstillstånd. Det finns i dag ca 40 ärenden, ett ärende innebär att 
vi som kommun på något sätt fått en anvisning från Migrationsverket om att 
det kommer ett barn till kommunen av någon anledning. Anledningen kan vara 
att anhöriga, eller på annat sätt viktiga personer för barnet, finns i vår kommun. 
Det kan även vara anvisning utifrån avtal eller utanför avtal. Anvisningen verk-
ställs inom 24 timmar och utredning måste då göras av barnets behov. Utred-
ningen kan leda till allt från ingen insats och därmed avslutat ärende, eller ett 
mångårigt ärende. Kommunen har sedan augusti ett avtal med Migrationsver-
ket om att ta emot ensamkommande barn, för närvarande gäller avtalet sju 

asylplatser. Detta innebär att det hela tiden 
ska finnas sju asylsökande ensamkom-
mande som vi ansvarar för, så fort någon av 
dessa sju får PUT, så anses kommunen ha 
en ledig plats och en anvisning av ett nytt 
ensamkommande barn görs från Migrat-
ionsverket. Vi har under året hanterat ca 
elva ensamkommande barn inom vårt avtal, 
vi får dessutom anvisningar utifrån Migrat-
ionsverkets utökade rättighet att anvisa då 
avtalen i kommunerna inte räcker till. 

Kommunen har i dagsläget inget eget HVB hem utan de anvisningar vi får pla-
ceras på HVB hem i andra kommuner. Vi har idag placeringar i Tranås, Söder-
tälje och Malmö. Den senaste tiden har vi också kunnat placera i ett privat 
HVB hem i vår egen kommun. En planering pågår för att bygga upp eget HVB 

Migrationsverket tittar på om det 
finns några släktningar i någon kom-
mun och då så anvisas barnet dit. 
Det innebär för vår del att vi får 
många anvisningar då vi har ett stort 
asylmottagande. Har du redan hjälpt 
till att ta ansvar får du ta ett ännu 
större ansvar som tack. 
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hem men det kommer att ta ytterligare en tid innan detta är klart. Vi har inte 
tillräckligt med personal och det är mycket svårt att rekrytera socionomer. Un-
der året har också socialstyrelsen skärpt kraven på de som arbetar med barna-
vårdsutredningar och tydliggjort att det behövs särskild behörighet, vilka kurser 
som är ett absolut måste, det gör det inte lättare att rekrytera. Det finns heller 
inte någon stor tillgång vad det avser konsulter inom området. 
Det som är det absolut största problemet är att vi även inom detta område får 
otroligt många ensamkommande barn anvisade på anknytning helt utanför det 
avtal vi har! Migrationsverket tittar på om det finns några släktningar eller för 
barnet viktig person i någon kommun. Finns det, så anvisas barnet dit. Det in-
nebär för vår del att vi får många anvisningar, då vi har ett stort asylmotta-
gande. Har du redan hjälpt till att ta ansvar får du ta ett ännu större ansvar som 
tack, med ännu mer arbetsinsatser som följd. 
 
I januari 2014 var det åtta barn som kommit på anknytning som var aktuella 
hos oss, idag är det cirka tjugo barn som anvisats till oss med anledning av att 
det finns någon släkting eller för barnet viktig person här. Några av dem kom 
redan 2013 men är fortfarande aktuella. De flesta av dem bor med någon släk-
ting och vi har gjort en så kallad nätverksplacering och gett den asylsökande 
släktingen ett medgivande att ha barnet hos sig. Detta har vi lärt oss är fel sätt 

att hantera dessa ärenden på. Enligt de upp-
gifter som vi fått av Inspektionen för vård 
och omsorg, samt Socialstyrelsen, ska fa-
miljerna där barnen ska bo familjehemutre-
das för att visa på om barnen ska få bo där. 
Barnen ska utredas enligt 11:1 SoL och be-
höver ett biståndsbeslut enligt 4:1 SoL. Det 
innebär att kommunen har ett uppföljnings-

ansvar för det placerade barnet. Kraven har tydliggjorts för alla kommuner se-
dan den tragiska händelsen med ett barn som dog i Karlskrona, där släktingar 
hade ett medgivande om att ha barnet hos sig. 
 
Vi har inte gjort rätt tidigare och kan inte garantera att vi gör det idag vilket in-
nebär att rättssäkerheten för dessa barn inte kan säkras och inte heller deras 
eventuella behov av skydd. 
 
Anledningen till att vi inte kan garantera att vi gör rätt är att ett ändrat arbets-
sätt ökar arbetsbördan tre till fyra gånger. Vi har inte personal på plats, vi 
lyckas inte rekrytera, då det är få sökande, och sedan i somras gäller särskild 
behörighet för dem som ska jobba med myndighetsutövning kring barn. Det in-
nebär att arbetsmiljön är mycket ansträngd för de handläggare som arbetar med 
målgruppen. 

Vi har inte gjort rätt tidigare och kan 
inte garantera att vi gör det idag, 
vilket innebär att rättssäkerheten för 
dessa barn inte kan säkras och inte 
heller deras eventuella behov av 
skydd. 
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Det som ytterligare komplicerar anvisningarna av de ensamkommande barnen 
är att det inte är helt tydligt vilket släktskap som föreligger vid anvisningen. 
Det kan innebära, och har gjort, att ett ensamkommande barn kommer på an-
visning då det finns släktingar, men åldern på släktingen är 17-19 år. Det blir 
väldigt svårt att då göra en regelrätt familjehemsutredning som lagen säger att 
vi ska. Vi har också unga tjejer som kommer med egna barn. Mammorna är 
alltså själva barn, i vårt tänk, och behöver då också själva stöd enligt vår lag-
stiftning. Det är mycket komplicerade ärenden och det känns som om de acce-
lererar, både i antal och hastighet. 
 
Vi är i en situation där vi inte har möjlighet att utreda de familjer/släktingar 
som de ensamkommande barnen placeras i. Vi tar emot anvisningarna, konsta-
terar att det inte föreligger någon akut risk och lägger själva utredningen på 
hög. Det är en ständig prioritering som vi upplever som mycket svår att han-
tera. 
 
Ytterligare en faktor, som ökar frustrationen och känslan av att inte ha koll, är 
att vi vet att det finns barn i kommunen som vi inte fått någon anvisning på. 
Detta har hänt ett flertal gånger. Det pågår en utredning, inom staten, för att 
klargöra vilka krav som ska ställas på släktskapet innan en anvisning kan ske. 
Men det är ju inget som förändras i morgon och vi kan se att ingen förändring 
skett i början av 2015. 

En statlig institution borde ha ett processansvar inte bara jobba med sin del av 
processen – vem tar ansvar för människan? 

Kommunen upplever att varje gång vi träffar de andra aktörerna får vi börja 
med att beskriva processerna och vad som händer i de delar som aktören inte 
ansvarar för. I flera fall byts dessutom personerna ut och vi får börja om med 
att öka förståelsen för vår situation. Vi kommer sällan till samtalet som handlar 
om förbättringar. 
 
Migrationsverket har ett fokus på att ordna så mycket boende för asylsökande 
som möjligt för att klara sitt uppdrag. Ingen hänsyn tas till integrationsmöjlig-
heter eller till kommuner som redan har tagit stort ansvar. LOU (Lagen om of-
fentlig upphandling) verkar står över intresset att ordna bra integration och för-
sörjning. Det blir med andra ord tak över huvudet som blir Sveriges strategi för 
integration inledningsvis. När kommunen framför sina synpunkter om önskan 
om mer närvaro från Migrationsverket i kommunen så avvisas dessa önskemål. 
Möjligheten att förhandla om antal platser finns inte. Kommunen anser att 
ingen hänsyn tas till helheten. Vidare upplever kommunen ersättningssystemet 
som administrativt belastande samt i vissa delar osäkert. Exempelvis så har 
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kommunen i januari 2015 inte ännu fått besked om de ansökningar om scha-
blonmässiga och extraordinära kostnader som gjordes 16 maj 2014. Det skapar 
en osäkerhet och risker finns att den enskilde inte får de insatser som krävs. Ett 
annat oklart läge är när vi valt att bussa elever till skolor där det finns ledig ka-
pacitet istället för att bygga upp nya moduler. Detta för att uppnå bättre integ-
ration. Då söker vi ersättning för bussar som extraordinär kostnad men vet inte 
innan om vi får ersättningen. Ersättning för ökade kostnader för lokaler vet vi 
att man kan få ersättning för. 
 
Länsstyrelsen har som huvudfokus att ordna kommunplaceringsavtal. Förstå-
elsen för de kommuner som redan har stort mottagande upplever vår kommun 
är mycket liten. Avtalen har redan spelat ut sin roll eftersom kommunerna nu, 
tack vare EBO, tar emot betydligt fler än vad som var avsett. Hultsfreds kom-
mun tog 2014 emot 194 personer, avtalet sa 40. 
 
Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsreformen. När så många männi-
skor ”fastnar” i systemet, som är fallet i vår kommun, krävs det extra stora re-
surser. Kommunens personal träffar företag dagligen men har ingen automatisk 
tillgång till Arbetsförmedlingens kompetensinventeringar. Vidare upplever vår 
kommun att Arbetsförmedlingens resurser på plats inte står i proportion till an-
talet med PUT. Flera exempel finns där klienterna får resa flera mil för att 
träffa sina handläggare eller delta i aktiviteter som är förlagda till Vimmerby 
eller Västervik. Vid kommunens näringslivsråd ingår Arbetsförmedlingen. Ty-
värr har de inte alltid deltagit. 

Sedan talar vi om värken som finns i vår organisation och att vi inte längre age-
rar rättssäkert 

Socialförvaltningen anser att det är av stor vikt att vi skyndsamt hittar en väg 
framåt. Vidare anser Socialförvaltningen att de inte längre kan garantera varken 
rättssäkerhet för den enskilde eller arbetsmiljön för de anställda. 
 
Det finns en överhängande risk att vi tappar personal på grund av den över-
mäktiga arbetsbördan.  Vi lyckas inte rekrytera socionomer, vilket gör att den 
befintliga personalen håller på att slita ut sig. Cheferna överväger att anmäla 
sig själva och säga upp sin delegation. 
 
I dagsläget har sektionschefen för Barn- och familjeomsorgen sagt upp sig och 
slutar sin anställning sista maj. Komplexiteten tillsammans med arbetsbördan 
är inte den enda anledningen till detta beslut men påverkar självklart beslutet.  
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I dagsläget har vi fyra personer, varav tre inte har fullständig behörighet, som 
arbetar med mottagandet av ensamkommande. På vuxensidan finns två perso-
ner som arbetar med mottagandet. Det har inte varit möjligt att rekrytera och 
lära upp fler nya.  
Något som ytterligare lägger sten på börda är alla återsökningar och redovis-
ningar som ska göras för att få de ekonomiska ersättningarna vi har rätt till. På 
vuxensidan är många ersättningar schabloniserade, medan det på ensamkom-
mande barn ska göras återsökningar på varje enskild individ utom på de som 
kommer inom avtal. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen står också inför stora utmaningar och 
problem. Den ovan beskrivna problematiken med ökad asylmottagning i kom-
munen har inneburit att det råder lokalbrist inom förskola och skola. Klasserna 
blir större och rörligheten i både barn- och elevgrupperna ökar. Vi kan inte 
uppfylla de krav vi har på oss när det gäller kartläggning av nyanländas kun-
skaper och studiehandledning på modersmål.  
 
Skolinspektionen förelägger enligt 26 kap.10§ skollagen (2010:800) Hultsfreds 
kommun att se till att alla elever som behöver studiehandledning på sitt mo-
dersmål får det. Vi har i dagsläget 34 olika modersmål att hantera, exklusive 
svenskan. Trots att vi annonserar och ständigt eftersöker modersmålspedagoger 
är det mycket svårt att rekrytera. Skolinspektionen medger att kommunen gör 
stora ansträngningar för att åtgärda problemet men det hjälper inte, problemet 
finns ändå kvar och vi fortsätter att brista i vårt uppdrag. Vår organisation för 
mottagande av nyanlända räcker inte till. Det behövs en omfattande kompe-
tensutveckling inom modersmål och nyanländas lärande bland all personal 
inom förskola och skola. Arbetsbelastningen ökar även för elevhälsan då 
många nyanlända barn och elever mår mycket dåligt och behöver stöd. 
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Åtgärdsprogram för att förbättra 
asylmottagning och kommunpla-
ceringar i Hultsfreds kommun 
Högst på önskelistan står större ansvar, större frihet och 
ekonomisk uppbackning för att ta sig an utmaningarna 
Vi har en tanke om vad vi skulle vilja göra, oavsett hur uppdraget ser ut idag 
och oavsett vad olika aktörer borde göra. Vi bygger en egen organisation för 
integration och innovation. Utifrån det mandat och de resurser som finns idag 
är dock möjligheterna för framgång begränsade, varför det högst på önskelistan 
står större ansvar, större frihet och ekonomisk uppbackning för att själva få 
adressera utmaningarna. 

Målbild 
- Så många som möjligt ska kunna stå på egna ben och bidra till samhällsut-

vecklingen – vi bör nå rikssnittet. 
- Vi har en effektiv och tydlig organisation som har koll på resultat, rutiner 

ekonomi och statistik. 
- Vi har rekryterat den personal vi behöver. 
- Vi tar vår del av ansvaret för de människor som flyr till vårt land – vi har 

asylanläggning, avtal om ensamkommande samt kommunplaceringar som 
följer snittet per capita i Sverige 

 Önskemål adresserade till staten 
- Så länge oron finns i världen och människor behöver skydd så vill vi att 

Sverige fortsätter vara EUs liberalaste land men det ska vara hela Sverige 
som tar ansvar med en bättre plan än att bara lösa tak över huvudet där det 
finns ledigt tak. Alla kommuner ska delta – integration ska bli bättre. 

- Etableringsreformen bör förlängas till att vara minst 5-7år. 
- En statlig myndighet bör ha ett övergripande processansvar från asyl till 

egen försörjning. 
- Där kommuner når en viss nivå av asylsökande och kommunplacerade per 

capita bör extraordinära regler träda in som gör att statens egna institutioner 
ska finnas på plats och att kommunen tydligare får huvudrollen i samver-
kan. Det berör Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, ALMI och Försäk-
ringskassan. 

- Dessa extraordinära regler bör också göra att andra statliga mekanismer trä-
der in som tar sikte på att få prova alternativa lösningar på integration som 
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grundar sig i idén om att försöka stimulera egen försörjning. En slags test-
bädd för nya lösningar. Med detta menar vi: 

o extra stöd i form av skattelättnader för företagande, 
o statligt riktat såddkapital likt mikrolån-tänkandet i Indien och Af-

rika t.ex. Oikocredit grundat av bl.a. Svenska kyrkan, 
o kommunens näringslivsavdelning bör få extra stöd för att inom ra-

men för t.ex. SFI erbjuda kunskap om företagande i Sverige, 
o Även ideella föreningar i sådana kommuner bör få ett extra stöd 

automatiskt efter kommunens inrådan. 
- I och med EBO-funktionen är risken överhängande att det uppstår en svart 

marknad för bostadsadresser. I värsta fall utan att personen ens får tak över 
huvudet. EBO som möjlighet bör regleras på ett rimligt sätt. 

- Vi ansluter oss till de synpunkter som framfördes på SVD.se (27 november 
2014) av Vincent Cochetel, UNHCR:s Europachef, om att man bör införa 
sanktioner mot de som inte tar solidariskt ansvar. Pengarna från detta sy-
stem bör kunna användas där man tar emot enligt plan - som ett slags ut-
jämnings- och incitamentssystem.  

- Migrationsverket bör oftare följa upp effekterna och korrektheten i ersätt-
ningssystemet mellan stat och kommun. Vi ser idag flera skevheter i ersätt-
ningssystemet inom SFI, förskola m.m. som vi beskrivit tidigare i doku-
mentet. 

- En grund för att kunna svara för sin egen försörjning är att kunna det 
svenska språket. Utökade stöd för att snabbast möjligt lära sig språket samt 
eventuella incitamentssystem bör förstärkas. Fokus ska vara på att kunna 
språket på en nivå som står i paritet med försörjningsmöjligheterna. 

- Förbjud Migrationsverket att etablera flera boenden när en kommun når en 
extraordinär volym av asylmottagande. 

- Statens flora av ersättningar och administrationen kring dem borde kunna 
förenklas. Stat och kommun bör ha begränsningsregler för hur mycket ad-
ministration systemet får kosta. Det finns ingen samhällsnytta vare sig för 
skattebetalare eller asylsökande när stat och kommun administrerar de 
finansiella transaktionerna mellan varandra. 

- Stöd kommunens möjligheter till att etablera ett teknikcentrum så kallat 
”Hacker Spaces”. Exempel: ”TechShop” eller ”Noisebridge” i San Franci-
sco. Sverige och Hultsfred behöver fler ingenjörer, matematiker, program-
merare, innovatörer. Hultsfreds industri behöver enligt OECD öka sin inno-
vationsgrad. Ett lab maximalt utrustat med senaste tekniken (t.ex. 3D-skri-
vare) dit människor kan komma för att utveckla sina idéer i samverkan med 
andra, där coacher, teknikvolontärer och kontaktnät finns för de som vill ta 
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sina idéer vidare till affärer. Invandringen medför en innovationskraft och 
förnyelsepotential som är svår att hitta bland en homogen befolkning. 

- Etablera ett datautbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommunens arbets-
marknadsenhet som möjliggör för kommunen att tidigare känna till de 
kompetenser som finns hos nyanlända. Kommunens arbetsmarknadsenhet 
och näringslivsavdelning befinner sig dagligen i samtal med näringslivet. 
Arbetsförmedlingen har knappt folk på plats i vår kommun. Även dataut-
byte med övriga aktörer bör prövas. Låt vår kommun få vara försökskom-
mun.  

Önskemål adresserade till SKL 
- SKL bör etablera nationella kunskapsutbytesplattformar mellan Rege-

ringen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och de kommuner som tar 
emot flest asylsökande och. Syftet är att på nationell nivå mycket snabbare 
agera på kunskap om kraftigt mottagande och effekterna av detta. Kun-
skapsutbytena bör kunna resultera i skrifter att publicera till övriga kommu-
ner. Kommundeltagare bör vara de som tar emot flest per capita vilket bäst 
speglar kommunens belastning i förhållande till organisationens kapacitet. 

- SKL bör stödja kommunerna i standardiserade redovisningssätt för de eko-
nomiska transaktionerna kring asylmottagning och PUT samt i att effektivi-
sera administrationen genom ökat datautbyte och automation. 

Önskemål adresserade till vår region 
- Stöd våra initiativ som vi föreslagit till staten och SKL 
- Stöd våra initiativ kring att rekrytera och kompetensutveckla 

Önskemål adresserade till oss själva 
- Satsa extra resurser på rekrytering och kompetensutveckling, undersök 

möjligheterna till att skapa en ”pool” av kompetens i regionen. 
- Undersök möjligheterna att genomföra det rivningsförslag av bostäder som 

Hultsfreds bostäder tagit fram och satsa på attraktivare miljöer där yta blir 
ledig.  

- Utveckla ägardirektivet till Hultsfreds bostäder så att bolaget deltar i ansva-
ret för ”hela resultaträkningen” i kommunkoncernen för asylmottagning. 
Bolaget ska agera efter kommunens anvisningar. 

- Skapa en bättre kontroll på ekonomin för hela koncernen – ”Resultaträk-
ning för asyl och PUT”. 

o Kostnadsutredning 
o Skapa en beräkningsmodell, som ger möjlighet till framförhållning 



 

  

 
 
 

 

 

18 (26) 

o Effektutredning 
o Återsökning 

- Information 
o Ta fram kommuninformation på olika språk t.ex. kring kommunens 

samhällsservice, förskola och skola som enkelt kan uppdateras och 
spridas. 

- Skapa kunskapsnätverk mellan kommuner med högt mottagande per capita 
så som Ljusnarsberg, Högsby, Norberg, Uppvidinge m.fl. Undersök möjlig-
heterna att arrangera en konferens med representanter från dessa kommuner 
och alla berörda statliga aktörer. Undersök även möjligheten att gemensamt 
ta debatten och skriva förslag. 

- Etablera ett permanent nätverk med Polis, Landstinget, Migrationsverket 
och Arbetsförmedlingen. Kunskaps och informationsrapporter från dessa 
möten bör kunna publiceras tillgängligt för allmänheten. 

- Skapa en mottagningsenhet – migrationsförvaltning – etableringsenhet, 
o SFI, SOC, Barn- och utbildning, AF, Migrationsverket under 

samma tak. 
o Introduktionen på mottagningsenheten utgår från att föräldrar och 

barn tillsammans deltar i verksamheten. Kartläggningar ska ge för-
skolor och skolor förutsättningar att planera en individuellt anpas-
sad start för barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten ska ge för-
ståelse för föräldraskap och förskole- och skolkultur i Sverige. 
Undervisning i Svenska som andra språk påbörjas direkt. Sociala 
rådgivare kartlägger familjens bakgrund och livssituation samt 
eventuella behov av stödinsatser beskrivs och initieras. 

o Inledande hälsosamtal hålls och det ordnas med vaccinationspro-
gram etc. 

o Under tiden på mottagningsenheten får vårdnadshavarna vid flera 
tillfällen information om det svenska samhället. Olika aktörer är 
kopplade till enheten t.ex. Migrationsverket, AF, Soc, SFI, Lands-
tinget. 

o Bas för kommunens modersmålsundervisning, studiehandledning 
och modersmålsstöd. Här finns samhällsinformation översatt till 
olika språk och olika aktörer i samhället har möjlighet att få hjälp 
med att översätta viktig information. Personalen på mottagningsen-
heten bidrar till en bra skol-/förskolintroduktion med exempelvis 
tolkstöd. (Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt). Förutsätt-
ningar skapas för att tidigt göra bra individuella etableringsplaner. 
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Mottagningsenheten ansvarar för att en gemensam rutin för motta-
gande av nyanlända upprättas och följs, för att säkerställa att hela 
kommunen har en likvärdig mottagning och dokumentation. 

- Näringslivsenheten 
o Nära samarbete med vuxenutbildningen praktik, studiebesök, ar-

betsplatsförlagd undervisning 
o Inventera lokaltillgångarna så att man snabbt kan erbjuda en billig 

och lämplig lokal till olika verksamheter som startas.  
o Undersök möjligheterna att ge AF-lotsarna i uppdrag att försöka 

hjälpa nyanlända som startar eget att hitta mentorer på företag i 
Hultsfred. 

- Skapa mötesplatser, sociala nätverk och kontakter med människor som är 
etablerade i det svenska samhället. 

o Trädgårdsföreningar 
o Simskola för unga kvinnor 
o Fadderverksamhet 

- Ta debatten om konsekvenserna gällande avsaknad av fungerande integrat-
ionspolitik. Press och debattartiklar. 
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Snabbfakta Hultsfreds situation just nu 

Migrationsverkets mottagningssystem 
- 1 140 personer finns nu i Migrationsverkets mottagningssystem i vår kom-

mun varav (1084 av dessa befinner sig i ABO) 
o 267 av dessa har uppehållstillstånd men har inte fått någon kom-

munplacering 
 58 av dessa har väntat i över ett år. 
 Den som väntat längst har väntat i två år. 

- Sjunde störst i absoluta tal i Sverige 

Arbetsförmedlingens etableringsreform och kommunens 
del 
- Totalt mottagna 2014, 194 personer exklusive ensamkommande, avtalet sä-

ger 40 personer. Föregående år 2013 var antalet mottagna 75 personer.  

Arbetslöshet 
Arbetslösa Utrikes födda Hela befolkningen 
Hultsfred 42,4% 11,3% 
Riket 20,9% 7,9% 
   
Arbetslösa ungdomar 
18-24år 

  

Hultsfred 66,7% 21,2% 
Riket 34,5% 14,8% 

Skola, SFI och barnomsorg 

 
- I jan/febr beräknas ca:11 barn mellan 1-2 år vars föräldrar har PUT men 

bor kvar på ABO och går SFI heltid, vilket ger dem rätt till förskola. Vi er-
håller dock ingen ersättning för förskolan för de som är under 3 år. 

- 198 personer går SFI 
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- Antal barn i barnomsorg och skola, PUT, Asyl och övriga. 

 

 
 

  
 

Ensamkommande barn, socialtjänst, försörjningsstöd 
- 13 ensamkommande barn placerades 2014 i HVB hem 
- 8 ensamkommande barn på avtal, avtalet säger 7, tidigare avtal var 5 barn. 

2013 hade vi inget avtal. 
- 17 ensamkommande barn anhöriginvandring, Totalt mottagna barn under 

2014 är ca 40 barn inom avtal och anhöriginvandring. 
- Biståndsmottagare 

  20131 
Antal biståndsmottagare 448 
Antal vuxna  292 
Antal svenskfödda 128 
Antal utlandsfödda 103 
 
Barn under 18 år sve och 
flykting  156 
 
Mellan januari – november 2014 så har antalet inrikes födda hushåll med 
bidrag ökat med ett hushåll medan det tillkommit 20 utrikes födda hushåll.  

 

                                                 
1 Officiell statistik för 2014 fanns inte tillgänglig vid skrivandets stund 

Förskola Antal barn Andel

Totalt 598

1 Asylsökande barn 42 7,0%

2 PUT/TUT 16 2,7%

1+2 58 9,7%

Grundskola+ fklass Antal barn Andel

Totalt 1185

1 Asylsökande barn 117 19,6%

2 PUT/TUT 38 6,4%

3 Övriga 38 6,4%

1+2+3 193 16,3%

Grundskola+ 

fklass
Antal barn

Andel

Totalt 1185

1 Asylsökande barn 117 19,6%

2 PUT/TUT 38 6,4%

3 Övriga 38 6,4%

1+2+3 193 32,3%

Gymnasium Antal barn Andel

Totalt 432

1 Asylsökande barn 33 5,5%

2 PUT/TUT 12 2,0%

3 Övriga 14 2,3%

1+2+3 59 9,9%

Grundsärskola Antal barn Andel

Totalt 16

Asylsökande 1 6,3%

Gymnasie-

särskola Antal barn Andel

Totalt 21

Asylsökande 1 4,8%
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Kompetensbristen 
Inom socialförvaltningen är det främst kraven på medarbetare som arbetar med 
utredning gällande barnavårdsärende som är ett bekymmer då det gäller kom-
petens. Socialpedagogsprogrammet som finns som program i vår kommun, 
saknar en del kurser i jämförelse med socionomer. Totalt sett är det 6 medarbe-
tare av 14 som saknar formell behörighet utifrån de krav som ställs. 

Fakta om systemet för asyl och uppehållstill-
stånd2 
Lagar och förordningar går att finna på: 
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Lagar-och-
forordningar.html 

Vad har asylsökande rätt till? 
 Asylsökande barn har rätt till utbildning på samma villkor som svenska 

barn inklusive rätt till gymnasium. Men de har inte skolplikt. Kommu-
nerna har ansvar för att erbjuda skolgång. Migrationsverket ersätter kom-
munerna i huvudsak efter fastlagda schablonbelopp för förskola och skola. 

 Alla vuxna har rätt till akut sjuk‐ och tandvård medan de asylsökande bar-
nen har rätt till vård på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige 

 En ny grupp utgörs av de som har fått PUT men bor kvar i ABO i väntan 
på kommunplacering – denna grupp har rätt till SFI och deras barn har rätt 
till barnomsorg heltid när studierna är på heltid. 

Bakgrundsfakta om mottagande av ensamkommande 
barn och ungdomar  
Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid an-
komsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan 
vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter an-
komsten står utan sådan ställföreträdare.  Den kommun där ett ensamkom-
mande barn ger sig till känna för svenska myndigheter blir enligt socialtjänstla-
gen ansvarigt för omhändertagandet av barnet, i första hand tillfälligt i avvak-
tan på att Migrationsverket anvisar barnet till en anvisningskommun. Sedan 
den första januari 2014 har Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa 
en kommun. Anvisningen kan ske till samtliga kommuner oavsett om kommu-
nen har en överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn eller inte. 
Migrationsverket har i samverkan med länsstyrelserna tagit fram vilka princi-

                                                 
2 Dessa texter är hämtade från Migrationsverkets prognosbrev november 2014 

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Lagar-och-forordningar.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Lagar-och-forordningar.html
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per som styr vilken kommun som Migrationsverket anvisar.  Kommunen an-
svarar för omhändertagandet så länge barnet är asylsökande, men också perma-
nent för de barn som beviljas ett uppehållstillstånd.   Länsstyrelserna har upp-
draget att förhandla med kommunerna om mottagande och platser för ensam-
kommande barn. Kommuner erhåller statlig ersättning för de ensamkommande 
barn som vistas i kommunen. Ersättningarna administreras av Migrationsver-
ket. 

Bakgrundsfakta om bosättning och kommunmottagande  
Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna och 
ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter. Arbetsför-
medlingen fastställer länstal för hur många nyanlända som kommunerna bör 
planera för efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket. Av länstalen 
framgår hur många platser hos kommunerna som är tillgängliga för anvisning 
från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Arbetsförmedlingen ansvarar 
för etableringssamtalen, upprättande av etableringsplan och ansvarar för bosätt-
ning av personer som har rätt till etableringsplan. Arbetsförmedlingen beslutar 
vidare om etableringsersättning och är uppdragsgivare till arbetsmarknadslot-
sar. 
 
Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning och ska vid be-
hov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. Kommunerna ansvarar vidare 
för undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbild-
ning, skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och 
ungdomar.  De ansvarar också för försörjning för dem som inte har rätt till eta-
bleringsplan. 
 
Länsstyrelserna medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta 
emot nyanlända, tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande 
av nyanlända, främjar regional samverkan mellan berörda kommuner, myndig-
heter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända, stöd-
jer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom SFI och sam-
hällsorientering och följer upp organisering och genomförande av insatser för 
nyanlända på regional och kommunal nivå. 
 
Migrationsverket kartlägger den nyanländes bakgrund under asyltiden, tar 
fram nationell prognos för nyanlända, ansvarar för bosättning av kvotflyktingar 
och vissa nyanlända, som inte har rätt till etableringsplan (mindre än 1 procent 
av de mottagna) och beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting.    
 
Försäkringskassan beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning och 
betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.  
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Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 
omfattar: De som har fyllt 20 men inte 65 år eller de som före datum för uppe-
hållstillstånd har fyllt 18 år men inte 20 år och saknar föräldrar här i landet. 
Dessa åldersgränser avgör vilka som har rätt till etableringsplan och etable-
ringsersättning.  Arbetsförmedlingen ansvarar för bosättning av de personer 
som har rätt till etableringsplan samt de hushåll där minst en person har rätt till 
etableringsplan. Migrationsverket har ansvar för bosättning av kvotflyktingar, 
personer som fyllt 65 år samt hushåll där ingen person har rätt till etablerings-
plan. Det gäller främst de hushåll där ingen person bedöms ha en prestations-
förmåga på minst 25 procent, men kan även vara personer som i och med att de 
har haft uppehållstillstånd tidigare på andra grunder, har varit folkbokförda i 
mer än ett år. 
 
Flyktingkvoten omfattar personer som tas ut från bland annat flyktingläger 
runt om i världen på förslag från UNHCR. De så kallade kvotflyktingarna har 
sina uppehållstillstånd klara när de kommer till Sverige och räknas inte in i 
gruppen asylsökande. Flyktingkvoten fastställs av regeringen och kvoten 2014 
är 1 900 personer. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. 
 
Inresta anhöriga till asylsökande avser personer som fått uppehållstillstånd 
grundat på anknytning till en asylsökande som beviljats uppehållstillstånd på 
grund av asyl‐ eller andra skyddsskäl och som sedan återförenas med 
make/maka/föräldrar/barn i Sverige. 

Bakgrundsfakta om anknytningsärenden (anhöriginvand-
ring). 
Nya anknytningar: Den som planerar att gifta sig eller bli sambo med någon 
som är bosatt i Sverige kan ansöka om uppehållstillstånd. Tillståndet är i all-
mänhet tidsbegränsat på två år, därefter kan man ansöka om ett permanent up-
pehållstillstånd (förlängningsärende). Även vid adoption av en utländsk med-
borgare måste en ansökan om uppehållstillstånd göras.  
 
Etablerade anknytningar (familjeåterförening): Den som är gift, registrerad 
partner eller sambo med någon som är bosatt i Sverige har rätt att återförenas i 
Sverige. Även barn som är under 18 år har rätt att återförenas med en förälder. 
Endast i undantagsfall kan även andra familjemedlemmar beviljas uppehålls-
tillstånd. 
 
Ansökan om uppehållstillstånd på anknytning ska vara beslutad innan den sö-
kande reser in i Sverige. Ansökan kan göras via e‐tjänst eller lämnas in på 
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närmaste svenska utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat). Oavsett hur an-
sökan lämnats in genomförs sedan en inledande utredning på utlandsmyndig-
heten innan ärendet är klart att överlämnas till Migrationsverket för vidare ut-
redning och beslut. 

Bakgrundsfakta om mottagningssystemet  
Hur många som finns inskrivna i mottagningssystemet beror inte enbart på hur 
många asylsökande som kommer och vid vilken tidpunkt. Antalet beror även 
på hur lång tid den sökande är kvar i processen, från ansökan till bosättning el-
ler utresa. Långa väntetider någonstans i asylprocessen innebär att mottag-
ningssystemet växer, vilket ger ökade kostnader för systemet. Generellt leder 
ett avslagsbeslut till en längre process då ett avslag i de allra flesta fall överkla-
gas vid migrationsdomstolarna.  Prognosen över mottagningssystemets storlek 
är den sammanlagda effekten av alla andra prognosbedömningar och antagan-
den om framtiden som görs av de olika myndigheter som har ansvar för sina 
respektive delar av asylprocessen.   
 
Boendeformer. Migrationsverket ska se till att de asylsökande som inte kan 
ordna sitt boende själva har någonstans att bo. Eftersom Migrationsverket inte 
får äga några boenden tecknar verket avtal med både privata och kommunala 
bostadsbolag. Hyran betalas av Migrationsverket. 
 
Under tiden som en asylansökan handläggs omfattas den asylsökande av lagen 
om mottagande av asylsökande med flera (LMA). Det betyder att dagersättning 
och andra kostnader som hänger samman med den dagliga livsföringen betalas 
av Migrationsverket. Asylsökande barn har rätt till utbildning på samma villkor 
som svenska barn.  Kommunerna har därför ansvar för att erbjuda skolgång. 
Migrationsverket ersätter kommunerna i huvudsak efter fastlagda schablonbe-
lopp. Alla vuxna har rätt till akut sjuk‐ och tandvård medan de asylsökande 
barnen har rätt till vård på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. 
Migrationsverket betalar ut ersättningar till de landsting där de asylsökande 
bor. 
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Datakällor 
 Antal anställda Stockholms stad  Stockholm.se, 2015-01-09 
 Uppgifter och prognoser 

ABO, EBO, 
Kommunplacerade etc Migrationsverket.se, 2015-01-09 

Migrationsverkets prognosbrev nov-
2014 

 Europeisk statistik  Eurostat, 2015-01-09 
 Övrig migrationsstatistik Skriften ”Ny i Sverige vad kan jag 

   bidra med?”, Arena för Tillväxt. 


