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Yttrande om tillfälligt statligt bidrag för asylsökande sk ensamkommande
Det havererade invandringspolitiken påverkar samhällets samtliga skrymslen och vrår. Det
slår igenom som skriande bostadsbrist, hög kriminalitet, dåliga skolresultat, djupa sociala
problem mm. Regeringen sa både länge och väl att Sverige kan ta emot hur många flyktingar
som helst. Hösten 2015 blev verkligheten så svår att till och med regeringen fick erkänna att
Sverige inte klarade av att hantera situationen och la om invandringspolitiken.
Efterverkningarna av den förda politiken påverkar och kommer att påverka Sverige under
lång tid. Därför måste regeringen nu i panik anslå mer pengar till kommunerna till så kallade
ensamkommande barn. Det illustrerar bara hur dåligt skött invandringen är.
Enligt uppgift ska Göteborg få 10,8 miljoner kronor. Det under förutsättning att
höständringsbudgeten går igenom. Därför vill socialdemokraterna i förväg anslå 2 miljoner
till social resursnämnd. Förhoppningen är att sedan anslå resterande pengar när det statliga
bidraget kommer. Tänk om det inte kommer då?
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Yrkande om kompletterande budget augusti 2017: Tillfälligt statligt kommunbidrag
till insatser för asylsökande ensamkommande som fyller 18 år
Regeringen har tillkännagett avsikten att i höständringsbudgeten för 2017 ge ett tillfälligt
statligt kommunbidrag i syfte att stödja ensamkommande som hinner fylla 18 år under
asylprocessen. Hur dessa medel ska användas är kommunerna enligt förslaget fria att
själva besluta om. Ingen efterkontroll kommer att genomföras. För Göteborgs Stads del
rör det sig om 10,8 mnkr. Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under
december 2017.
Det är en stor utmaning att få till stånd en effektiv, rättssäker och rättvis hantering av
dessa temporära medel. Svårigheterna består bl a i att medlen inte är kopplade till några
följdändringar i relevant lagstiftning samt att de aviseras och beslutas i ett väldigt sent
skede. Utifrån dessa förutsättningar är den mest rimliga hanteringen att låta Social
resursnämnd använda hela summan till att, i egen verksamhet och genom andra aktörer,
förstärka och komplettera aktiviteter som redan riktas till denna målgrupp.
I Göteborg finns flera organisationer och föreningar som på ideell basis bedriver
stödjande verksamhet för asylsökande ensamkommande som fyller 18 år. Det är en viktig
tillgång i sammanhanget. En större del av totalsumman bör Social resursnämnd fördela
som föreningsbidrag till de ideella aktörer som bedöms vara lämpliga för ändamålet, som
har en verksamhet som följer de gängse bestämmelserna för föreningsbidrag och som
konkret kan visa att de under hösten kan ge ett välfungerande stöd riktat precis till den
aktuella målgruppen.
En mindre del av totalsumman kan Social resursnämnd använda för att på andra vis
främja målgruppens intressen. Det skulle kunna röra sig om att stärka samverkan med
Migrationsverket, exempelvis när det gäller pendling till Göteborg för ensamkommande
som flyttat till anläggningsboenden i Västsverige, om att tillfälligt utöka delar av
Integrationscentrums verksamhet eller om att understödja stadsdelsnämnderna i deras
arbete med denna målgrupp.
Det faktum att beslutet om det tillfälliga statliga kommunbidraget inte fattas förrän i
regeringens höständringsbudget försvårar budgethanteringen inom Göteborgs Stad. Å ena
sidan är det angeläget att komma igång så snart som möjligt. Å andra sidan dröjer det
innan det går att veta att förslaget om det statliga kommunbidraget faktiskt realiseras. Ett
balanserat tillvägagångssätt i den situationen är att omgående tillföra Social resursnämnd
2 mnkr, med uppdraget att i hösten genomföra aktiviteter i motsvarande skala, och att
sedan föra över återstoden av totalsumman, 8,8 mnkr, med uppdraget att utvidga
aktiviteterna till den större skalan, om och när det erforderliga beslutet om
höständringsbudgeten har tagits.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Att

utöka kommunbidraget till Social resursnämnd med 2 mnkr för 2017 för att,
utifrån förutsättningarna för det aviserade statliga kommunbidraget, förstärka och
komplettera stödjande aktiviteter riktade till asylsökande ensamkommande som
fyller 18 år

Att

om och när det formella beslutet om det aviserade statliga kommunbidraget fattas
av riksdagen, utöka kommunbidraget till Social resursnämnd med ytterligare 8,8
mnkr för 2017 för samma ändamål

