
 
 

 
 Uttalande antaget av  

SmåKoms Rikskonferens 
 i Rättvik den 26 april 2013  

 
 

 

Tydliga spelregler för, och långsiktigt arbete med, integration skapar stora 
möjligheter 
 
SmåKom anser att: 

• Reger ing och r iksdag snarast  ska utarbeta tydl iga direkt iv och spe lreg ler  för  
kommunernas arbete  med f lykt ingmottagande och integrat ion .  

 
• Att reger ingen måste  bl i  tydl igare i  s in s tyrning av de myndigheter  som ansvarar för  

migrat ion och integrat ion.  
 
 
2013 förväntas bli ett år med kraftigt ökande antal asylsökande. Det finns en del frågetecken 
som måste rätas ut för att integrationen i våra kommuner ska fungera på ett bra sätt.  
 
Antalet asylsökande väntas under år 2013 bli mer än 50 000. Det innebär ungefär samma nivå som 
det var efter Jugoslaviens sönderfall under mitten av 90-talet. Även anhöriginvandringen väntas nå 
höga nivåer. 
 
Dessa fakta kommer att ställa stora krav på landets samtliga kommuner, inte bara när det gäller 
själva mottagandet av asylsökande utan även när det gäller integrationen av alla dessa nya 
medborgare För de till befolkningstalet mindre kommunerna ger det en god möjlighet att vända en, 
för flertalet av kommunerna, negativ befolkningsutveckling. En lyckad integration kan även vara en 
av dellösningarna för de stora rekryteringsbehov som den kommunala verksamheten står inför 
under de kommande åren. 
 
För att lyckas med integrationen krävs ett brett samarbete mellan flera olika aktörer, såväl nationella 
som lokala. Erfarenheterna från den stora inströmningen av asylsökande under 90-talet visar att det 
kan ta upp emot 10-15 år innan de nya svenskarna har acklimatiserats i samhället. 
Utbildningsinsatser och jobbmatchning är åtaganden som kräver både noggrannhet, lång tid samt 
långtgående samverkan mellan kommuner, näringsliv och myndigheter. Även den ideella sektorn kan 
vara en stark resurs i integrationsarbetet.  
 
För närvarande upplever många kommuner att det finns oklarheter och brister i de regelverk som 
borde vara ett stöd. Bland annat pekar många kommuner på att det finns en del luckor i 
ersättningssystemen vilket kan få till följd att den ekonomiska belastningen blir stor. Flera av 
kommunerna anser även att det behövs en ökad lokal personell närvaro från exempelvis 
migrationsverket. 
 
SmåKoms kommuner är positiva till att ta ett stort ansvar för asylmottagning och därpå följande 
integration. Vi anser dock att det finns ett antal frågeställningar kring statens ansvar som måste rätas 
ut snarast möjligt. Ersättningsfrågan är central då det inte på något sätt får framstå som om 
kommunernas invånare får stå tillbaka när det gäller deras behov av kommunal service på grund av 
asylmottagning. Det är djupt beklagligt om en kommuns flyktingmottagning ger någon som helst 
grund för främlingsfientliga krafter att finna argument för sin retorik.  
 


