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Konsekvenser av minskat antal flyktingar till vissa kommuner 
 
Överläggningar med Arbetsmarknadsdepartementet 
 
Kommunförbundet har inlett överläggningar med 
Arbetsmarknadsdepartementet med anledning av i kommunerna uttryckta farhågor om att 
faktisk kommunal flyktingmottagning under 1991 avsevärt kommer att understiga den nivå 
som avtalats med invandrarverket (SIV). 
 
Vid överläggningar har förbundet framfört att en sådan utveckling medför 
kommunalekonomiska påfrestningar för flera kommuner, då ju statsbidrag (för 
administration, tomma lägenheter m m) utbetalas för faktiskt mottagna flyktingar. 
 
Det ligger också i statens intresse att kommunerna vidmakthåller en hög beredskap för 
fortsatt flyktingmottagning och departementets representanter har visat förståelse för 
problemet för drabbade kommuner. 
 
I det fall den faktiska mottagningen vid årets slut visat sig kraftigt understiga den avtalade, 
har det diskuterats att ge en utökad grundersättning till sådana kommuner. Eventuellt kan 
ersättningen komma att differentieras utifrån några olika nivåer på mottagandet. 
 
Under hösten kommer belopp och övriga detaljer att slutförhandlas. Enkla regler kommer 
att eftersträvas. 
 
Vid överläggningarna redovisade departementet sin bedömning att de vid SIV genomförda 
personalförstärkningarna innebär att 
tillståndsenheternas beslutskapacitet väsentligen kommer att öka i omfattning under resten 
av året. Departementets prognos är att minst 75 % av kommunplatserna för flyktingar 
kommer att kunna utnyttjas. 
 
 - - - - - 
 
INFORMATION 
 
Konferenser om invandrar- och flyktingfrågor hösten 1991 
 
Vi vill passa på att informera om några intressanta 
seminarier/konferenser som Kommunförbundet arrangerar i höst: 
 
·  Den 9 oktober i Göteborg samt den 15 oktober i Stockholm arrangeras seminariet 
"Kooperativ för invandrare - en väg in i samhället." 
 
Syftet är att informera om och inspirera till kooperativa lösningar för invandrare, med 
tonvikt på arbetskooperativ. Konkreta exempel på kooperativ som startats av invandrare 
kommer bl a att presenteras på seminarierna. Inbjudan skickas ut i augusti. 
 



·  Den 4 och 5 november anordnar Svenska Kommunförbundet en konferens i Danmark på 
temat "EG och migrationen - möjliga konsekvenser för svenska kommuner". 
 
Effekterna för svensk invandrings- och invandrarpolitik av ett närmande till EG belyses 
utifrån en rad olika utgångspunkter. Inbjudan skickas ut i september. 
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