
Staten har det ekonomiska ansvaret för mottagandet av asylsökande och eta -
bleringen efter uppehållstillstånd, där Arbetsförmedlingen har det samord-
nande ansvaret för att nyanlända ska få insatser som leder till eta ble ring i ar-
bets- och samhällsliv. Tiden i etablering är två år efter uppehållstillståndet. I
den ingår kommunal sfi, vuxenutbildning, samhälls orien te r ing och olika ar -
betsmarknadspolitiska insatser. Cirka 40 procent av de nyan lända går vidare
till jobb eller reguljära studier efter dessa två år, men resultaten varierar
kraftigt över landet och beror på de nyanländas utbildningsbakgrund och lo-
kala förutsättningar.

Många kommuner flaggade för ett ohållbart mottagningssystem långt innan
flyktingsituationen hösten 2015. Sedan många år tillbaka hade dessa kom mu -
ner förhållandevis många asylsökanden då de hade lediga bostäder, tomma lo -
kaler, hotell med mera. Från början blev de asylsökande vanligtvis inte lång -
variga på orten utan anvisades till andra kommuner eller flyttade vidare till
storstädernas förorter efter uppehållstillstånd. Men i takt med ett högre mot -
 tagande, längre handläggningstider hos Migrationsverket, lång väntan på sin
kommunplacering efter uppehållstillstånd och svårare att hitta en bostad på
egen hand, började många rota sig och stannade kvar i dessa kommuner.

Ekonomirapporten, maj 2019 – Om kommunernas och regionernas ekonomi    29

2. Kommunernas ekonomi

Filipstad, en kommun som påverkats kraftigt av integrationen

Här beskriver Claes Hultgren, kommunchef i Filipstad, utmaning-
arna:

Filipstad har sedan tidigt 1990-tal haft asylmottagning med cir-
ka 300 platser i kommunal regi. Verksamheten och samverkan
med Migrationsverket fungerade bra. De som befann sig i kommu-
nen blev i nästan samtliga fall kommunplacerade i andra kommu-
ner när de fick uppehållstillstånd. 

När asylförläggningarna privatiserades samtidigt som ebo och
etableringsreformen infördes kapsejsade hela systemet. Bostads-
bristen i de större kommunerna ledde till att Filipstad fick en
mycket hög egeninflyttning. Samtidigt etablerades privata anlägg-
ningar. Detta fick till följd att Filipstad tidvis hade upp till 1200-

1300 asylplatser i kommunen, som har 10500 invånare totalt, med
allt vad detta innebar med skolor till barnen och service till de till-
fälliga medborgarna. De långa handläggningstiderna gjorde att
människor bodde i kommunen i åratal utan att få sin sak prövad.
De blev sedan kvar i kommunen, med små möjligheter att komma
ut på arbetsmarknaden. 

Filipstad blev av Delegationen mot segregation (Delmos) och
regeringens 32-kommunerssatsning lovade som mest cirka 40

miljoner kronor per år (vilket motsvarar 2 kronor i kommunal -
skatt) fram till 2027. Detta gav kommunen hopp. Denna möjlighet
uteblir nu, samtidigt som andra riktade medel också minskar/
upphör. De närmaste tre åren kan det medföra ett behov av åtgär-
der upp mot 3 kronor i kommunalskatt.

I för- och grundskola har cirka hälften av barnen målsmän som
är utomeuropeiskt födda. Många barn har redan efter några år en
högre kompetensnivå än sina målsmän. Det går inte att förutsätta
att barn och elever får kunskapsstöd, motivation, samhälls- och
kulturorientering från hemmet. Därför behöver förskolans och
skolans roll stärkas. 

Utmaningarna i skolan och på arbetsmarknaden inkluderar
både etablerade svenskar och migranter, då de socioekonomiska

förutsättningarna sedan länge varit svåra med hög arbetslöshet
och låg kompetensnivå. Det gör att integrationsarbetet försvåras
ytterligare, då det etablerade samhället inte är särskilt starkt och
kan visa vägen. Det skapar också motsättningar mellan olika grup-
per med svag ställning.

De flesta med utomeuropeisk bakgrund står utanför arbets-
marknaden. De arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls ligger
ofta över den kompetensnivå som krävs. Enligt Arbetsförmedlin-
gens statistik från februari 2019 är arbetslösheten 11 procent i Fi-
lipstad. Ur ett kommunalt perspektiv är siffrorna betydligt mörka-
re än så. I Filipstad bor cirka 750 vuxna individer med ursprung i
Syrien, Somalia, Eritrea, Afghanistan och Irak. Nästan samtliga
har kommit till Filipstad under perioden 2012–2017. I denna
grupp är arbetslösheten och bidragsberoendet mycket högt, sam-
tidigt som utbildningsnivåerna är mycket låga. Denna grupp ris-
kerar att hamna i ett evigt utanförskap som redan nu belastar den
kommunala ekonomin tungt.

Arbetslösheten i gruppen är 80 procent när man räknar in de
personer som Arbetsförmedlingen bedömt inte kan stå till arbets-
marknadens förfogande. Dessa personer hamnar då helt på kom-
munens försörjningsstöd. En utveckling som sedan 2006 accelere-
rat från 4,5 miljoner kronor till prognostiserade 31 miljoner 2019.
Redan idag är kostnaden och de sociala konsekvenser som bi -
drags beroende ger alldeles för höga. Samtidigt har kostnaden för
placeringar ökat kraftigt och tillsammans med försörjningsstöds-
kostnader motsvarar de över 3 kronor i kommunalskatt.

Till detta kan läggas att barnfattigdomen är näst högst i Sverige
med en fjärdedel av alla barn i grundskolan klassificerade som
barnfattiga enligt Rädda Barnen. 

Allt detta är övermäktigt att hantera med egna resurser. Den
ekonomiska situationen i Filipstad kan inte lösas genom mellan-
kommunala system utan måste finansieras med statliga medel.




