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Till Sveriges kommuner

Migrationsverkets uppdrag att anvisa kommuner att ta
emot nyanlända
Det här brevet skickas till alla kommuner i Sverige med anledning av att
Migrationsverket den 1 januari 2017 tog över Arbetsförmedlingens ansvar
att anvisa kommuner att ta emot nyanlända enligt bosättningslagen
(2016:38). Mot bakgrund av det fortsatt stora antalet nyanlända som
behöver tas emot i kommunerna är det ett uppdrag som ställer stora krav på
ett väl fungerande samarbete mellan oss. Jag hoppas och tror att vi kommer
att lyckas väl med det. Syftet med det här brevet är att skapa en gemensam
bild av förutsättningarna inför det viktiga arbete som pågår och ligger
framför oss.
För många kommuner har det stora antalet asylsökande 2015 skapat stora
utmaningar, bland annat eftersom det råder brist på bostäder. Trots de
svårigheter som finns är det vårt gemensamma ansvar att säkerställa att
mottagandet kan genomföras på det sätt som riksdag och regering beslutat
om.
Av många skäl är det viktigt att etableringen inte försenas. Ett viktigt syfte
med bosättningslagen är att fördela mottagandet på ett proportionerligt sätt
mellan landets kommuner med hänsyn till bland annat arbetsmarknadsläge
och tidigare mottagande. Om bosättningen försenas och människor väljer att
bosätta sig på egen hand får kommuner som redan har ett stort mottagande
ta ett ännu större ansvar. Och om en person med uppehållstillstånd blir kvar
i anläggningsboende trots att tidsfristen för bosättning löpt ut innebär det att
vistelsekommunen får ta fortsatt ansvar för till exempel skolgång och social
service - ett ansvar som den anvisade kommunen egentligen borde ha.
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För de enskilde är det naturligtvis viktigt att snabbt kunna bosätta sig i en
kommun efter anvisningen för att komma igång med sin etablering och få
förutsättningar att kunna bidra på arbetsmarknaden och i samhället. Det är
inte bara en fråga om att få bostad och etableringsinsatser utan också om
den trygghet som följer med att veta var man ska bo och kunna planera sin
framtid. Dessutom kan en fördröjd bosättning innebära att individen under
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en längre tid inte får tillgång till det trygghetssystem och det bistånd som är
kopplat till bosättningen.
Utgångspunkten i bosättningsarbetet är att de kommuntal och den
årsplanering som kommunerna får i kombination med tidsfristen för
bosättningen skapar förutsättningar för ett tryggat mottagande. Från
Migrationsverkets sida ser vi positivt på kommunernas vilja och
ansträngningar att klara sina åtaganden. De stora insatser som har gjorts för
att hantera effekterna av det som hände hösten 2015 när så många sökte asyl
visar på förmågan till kraftsamling och kreativitet i kommunerna.
I år kommer behovet av kommunmottagande att vara som allra störst som en
följd av att många som kom under hösten 2015 nu har fått eller får beslut och
ska ta nästa steg. I Migrationsverkets anläggningsboende finns i nuläget cirka
2 100 personer som omfattas av förra årets länstal och som ännu inte har flyttat
ut i de kommuner som har anvisats att ta emot dem. De nya länstalen för året
innebär att 23 600 ska bosättas efter anvisning under 2017. I den siffran ingår
3 400 personer som ska vidarebosättas inom ramen för Sveriges utökade
flyktingkvot. Det är utsatta människor som ofta kommer från en omedelbar
krissituation och där mottagandet är av särskilt stor betydelse. Numera är även
det mottagandet reglerat i bosättningslagen.

Frågorna om bosättning och etablering kommer att vara aktuella under hela
2017 och även på längre sikt. Ett mål är att vi gemensamt ska kunna erbjuda
de människor som får skydd i vårt land en så bra start som möjligt. Jag ser
fram emot ett nära och bra samarbete för att klara de åtaganden som följer
av bosättningslagen.
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