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Till 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Ordförande Anders Knape 
VD Håkan Sörman 
 
För kännedom: 
Migrationsverket 
Tf GD Christina Werner 
 
 
 

Uttalande angående asylsökande flyktingar 

Inom Örebro län har kommunerna under lång tid erfarenhet av flyktingar som tas 
emot via avtal och också av flyktingar som bor i kommunerna via asylboende. 
Kommunerna har också under 2010 gemensamt undertecknat en 
överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar enligt 
den särskilda statliga utredarens intentioner. Kommunerna i Örebro län tar alltså 
ett stort ansvar för både kommunplacerade flyktingar och asylsökande personer. 
Den sistnämnda gruppen är Migrationsverkets ansvar.  
 
Vår erfarenhet av asylprocessen är inte positiv framförallt när Migrationsverket i 
all hast evakuerar ett stort antal asylsökande till tillfälliga boendeanläggningar. I 
länet har nu Migrationsverket under kort tid placerat ca 100 personer i Ställdalen, 
ett samhälle med 400 invånare i Ljusnarsbergs kommun. I Askersunds kommun 
placerades ett par hundra personer i Gärdshyttan, ett litet samhälle på 
landsbygden. 
 
Migrationsverkets arbetsprocess i denna krissituation innehåller klassiska fel som 
vi i kommunerna rekommenderas från statliga verk att inte göra. Allra mest 
alarmerande är bristen på information från Migrationsverket samt mycket dålig 
framförhållning trots att problematiken inte är ny. 
 
Migrationsverken måste på ett seriöst sätt ta ansvar för de asylsökandes sociala 
situation, med anledning av det är personer som lever under mycket pressande 
förhållanden. Det är vanligt att många asylsökande i avvaktan på utredning och 
beslut placeras på små orter i mindre kommuner, eftersom det där finns ett 
överskott på lediga lägenheter. Dessa kommuner har inte sällan en ansträngd 
ekonomi och resurserna för att utreda t ex oro för barn är därmed ytterst 
begränsade. Kommunerna är dessutom skyldiga att tillhandahålla skolgång, även 
om vistelsen kan bli kort. 
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Migrationsverkets arbetsätt försvårar den integrationsprocess som ska påbörjas för 
de som får uppehållstillstånd. Den bristfälliga framförhållning bidrar till fördyrade 
lösningar och slutligen skapar det oprofessionella arbetssättet onödiga spänningar 
mellan de olika kulturella grupperingar som finns i asylgruppen. Socialstyrelsen, 
som är tillsynsmyndighet över kommunal verksamhet, skulle inte acceptera ett 
sådant arbetssätt. 
 
Vi vill ställa upp och medverka till att asylmottagningen sker på ett professionellt 
sätt och önskar att Sveriges Kommuner och Landsting arbetar för att få till stånd 
en förändring i Migrationsverkets regelsystem och arbetssätt samt även att en 
översyn sker av den lagstiftning som är styrande för asylprocessen. 
 
 
För Askersunds kommun För Degerfors kommun 
 
Per Eriksson Roland Halvarsson 
Ordf KS Ordf KS 
 
För Hallsbergs kommun För Hällefors kommun 
 
Thomas Doxryd Ritha Sörling 
Ordf KS Ordf KS 
 
För Karlskoga kommun För Kumla kommun 
 
Niina Laitila Lennart Eriksson 
Ordf KS Ordf KS 
 
För Laxå kommun För Lekebergs kommun 
 
Tommy Holmquist Charlotta Englund 
Ordf KS Ordf KS 
 
För Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun 
 
Anders Ceder Ewa-Leena Johansson 
Ordf KS Ordf KS 
 
För Nora kommun För Örebro kommun 
 
Tom Rymoen Lena Baastad 
Ordf KS Ordf KS 


