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Socialförvaltningen

Svar på motion “Säg upp avtalen med Migrationsverket”
Motionären yrkar i sin motion följande:
Att snarast säga upp avtalen med migrationsverket.
I motionen beskrivs det hur utanförskapsområden ökar i Sverige, samt att segregationen
i Ljungby är tydlig. Utanförskapsområden, innebär områden där det finns stora sociala
utmaningar i form av högt socialbidragsberoende, hög arbetslöshet, många som går ut
skolan utan godkända betyg samt barn som växer upp i bostadsområden där
normaltillståndet är att vuxna inte har ett arbete att gå till. Ljungby kommun har inte
några sådana områden. Beträffande segregationen, så upplever socialförvaltningen inte
några problem med detta i sin verksamhet.
Vad gäller tillgång till billiga lägenheter så är detta ett behov som finns i många av
landets kommuner. Dock ligger inte uppdraget gällande bostadsförsörjning på
socialnämndens ansvarsområde.
Lorentzson anför vidare i motionen att socialkontoret dignar under stora kostnader och
besparingskrav. Det stämmer att socialnämnden har stora kostnader. Dock kan det
understrykas att flyktingverksamheten i dagsläget inte har några negativa avvikelser
från budget och har inte haft detta sedan den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft.
För tydlighetens skull bör det understrykas att avtalet gällande ”Överenskommelse om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande” är tecknat med staten genom
Länsstyrelsen i Kronobergs län och inte med Migrationsverket.
Avtalet innebär att Ljungby kommun ska ta emot 40-55 nyanlända varav 30 personer
anvisas plats genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket och 10-25 som bosätter
sig på egen hand. Enligt detta avtal äger Ljungby kommun rätt till en grundersättning på
445 000 kr årligen, samt en schablonersättning på 83 100 kr för nyanlända upp till 65 år
och 52 000 kr över 65 år.
Gällande ensamkommande barn finns ett annat ersättningssystem, där socialnämnden
får täckning för alla direkta kostnader vi har.
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Under 2012 tog Ljungby kommun emot 32 nyanlända varav 27 anvisades från
Arbetsförmedlingen och fem var ensamkommande barn.
Med bland annat anledning av oroligheter runtomkring i världen finns det ständigt
flyktingströmmar till länder som erbjuder skydd till behövande. Sverige är ett av dessa
länder och mottagandet bygger på att kommunerna ställer upp och tar emot flyktingar.
Skulle kommunerna inte ta emot fler nyanlända så kom koncentrationen av nyanlända
istället att öka på de platser som tar emot nyanlända. Vilket i sin tur skulle kunna öka
segregationen och antalet så kallade utanförskapsområden då integrationen i det svenska
samhället skulle försvåras.
Socialnämnden föreslås besluta
– att

förslå kommunfullmäktige avslå motionen

– att

inte säga upp avtalet gällande ”Överenskommelse om mottagande av flyktingar
och andra skyddsbehövande”
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Socialchef

