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6. Lokal Överenskommelse, ramdokument

Motion från Rebecca Adami (MP)

I motionen påtalas behov av en sammanhållen kedja av insatser som påbörjas när
individen söker asyl och som länkas vidare under hela asylprocessen via
beslut/avslag vidare in i etableringsfasen. Enligt motionen skulle Stockholms stad
överta ansvar och uppdrag från statliga myndigheter för att säkerställa de
asylsökandes behov och rättigheter.
Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:
7. Att kommunen tar fram riktlinjer för att säkerställa att nyanlända får sina
grundläggande rättigheter såsom kris- och traumasamtal, rätt till hem och
trygghet, rätt till arbete och utbildning.
8. Att Stockholms kommun lägger upp riktlinjer för en tydlig uppföljning av
arbetsförmedlingens introduktion för de människor som kommer till
Stockholm och sin introduktion i kommunen.
9. Att Stockholms kommun begär att få vara försökskommun för Stockholm
ska arbeta förebyggande med insatser vid flyktingmottagande som
innefattar tiden då Migrationsverket idag är ansvarig.
10. Att Stockholms kommun initierar ett samarbete med Migrationsverket,
myndigheter, stiftelser och frivilligorganisationer i ett tidigare skede av
flyktingmottagande för att förebygga passivitet och vanmakt hos individer
som i ett senare skede kan komma att få permanent uppehållstillstånd.
11. Att Stockholms kommun säkerställer att människor inte hamnar mellan
stolarna när etableringslagen för nyanlända genomförs.
12. Att Stockholms kommun avsätter resurser för att nyanlända ska kunna få
råd och stöd av lokala diskrimineringsbyråer eller lokala
frivilligorganisationer vid asylprocessen och vid kontakt med myndigheter
under introduktionstiden.
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Förvaltningens svar
Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande. Ansvaret
regleras i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
I bilagan ”Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Migrationsverket” kan
utläsas att en stor del av de insatser som påtalas i motionen ingår i det statliga
uppdraget.
Enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa invandrare, är det
Arbets- förmedlingen som från och med den 1 december 2010 har ett
övergripande ansvar för etableringsinsatser för de personer (20-64 år) som får
tillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller deras anhöriga.
Vid ingången av maj 2011 uppehöll sig 3 815 asylsökande i staden, av dessa var
643 barn och 3172 vuxna. Migrationsverket uppger att de för närvarande har en
snittid på ca 4 månader innan svar kommer på asylansökan i första instans.
Väntetiderna har förkortats betydligt för asylsökande.
Det finns skäl att beakta det faktum att endast 25- 30 % av de asylsökande får ett
positivt svar på sin ansökan om asyl. Det skulle innebära en mycket motsägelsefull
situation om staden arbetade med insatser under asyl- perioden, då 70-75% skall
lämna landet efter avslag på sin asylansökan.
Det samlade statliga ansvaret för de asylsökandes introduktion och hantering av
den perioden, och det påföljande statliga samordningsansvaret avseende
etableringsperioden för de som får uppehållstillstånd, ger en kedja av insatser som
kompletteras av det kommunala ansvaret för alla individer som befinner sig inom
staden/ stadsdelsförvaltningarna.
Den Etableringsreform som trädde i kraft 2010-12-01 ger en tydlig indikation om
regeringens intentioner beträffande nyanlända.
Stockholms stad har tillsammans med Arbetsförmedlingen upprättat en ”Lokal
överenskommelse år 2011” för utveckling av samarbetet kring de nyanlända som
berörs av etableringsreformen. Målsättningen är att: ”Säkerställa att deltagare i
Etableringen inte råkar ut för glapp eller bollande mellan myndigheter, att
befintliga resurser används så effektivt som möjligt”.
Styrgrupp och lokala samarbetsgrupper med representanter för Arbetsförmedlingen och Stockholms stad ska säkerställa att alla individer och resurser
ska beaktas.
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Förvaltningen ser ingen möjlighet utifrån kommunallagens bestämmelser eller
skäl i övrigt till att staden skulle överta ansvar eller ta fram riktlinjer för ansvar
som åligger annan myndighet.

