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Regeringens två stora miljardstöd till kommunerna 
för flyktingmottagandet har värderat flyktingar i 
anläggningsboenden på landsbygden 36 procent 
högre än flyktingar i Södertälje. Regeringen har 
valt att kraftigt prioritera kommuner med hastigt 
uppbyggda boenden.

ekonomi Sedan flyktingsi-
tuationen i höstas hamnade 
på allas läppar har regering-
en agerat med två miljard-
stöd till kommuner och lands-
ting. Två gånger 10 miljarder 
kronor, varav 16 miljarder 
till kommunerna. Pengarna 
ska i allt väsentligt användas 
2016 och 2017. Nästan 90 pro-
cent — 13,9 miljarder — förde-
las efter hur många flyktingar 
kommunerna tagit emot. Re-
geringens fördelningsnyck-
lar har inneburit enormt sto-
ra stöd till vissa kommuner. 
Svårbegripligt små för andra.

– Det är inte rättvist. Det 
här blir aldrig rätt, så är det 
bara, säger Boel Godner (S), 

kommunstyrelsens ordföran-
de i Södertälje.

Till Södertälje har flykting-
ar sökt sig i massor i många 
år, ofta för att det där finns 
en släkting, eller åtminstone 
folk som talar samma språk. 
Ebo-lagen gör det möjligt att 
redan under asyltiden bosät-
ta sig på egen hand. Kommu-
nen har stadigvarande 500–
700 nyanlända barn att ta 
hand om i skolan. 

Få kommuner har så tyd-
ligt och varaktigt fått ta an-
svar för svenskt flyktingmot-
tagande. 121 kommuner har 
fått mer pengar per invåna-
re i regeringens två miljard-
utdelningar. 

– Små kommuner med sto-
ra anläggningsboenden har 
fått stora pengar. Ebo-kom-
munerna har man svårare att 
förstå. Det borde vara tvärt-
om. De stora ansträngning-
arna för kommunekonomin 
ligger just i ebo-mottagandet, 
säger Boel Godner.

Vid sidan av kritiken i sak 
är hon ändå glad. Södertäl-
je har ju äntligen fått lite ut-
delning.

– Ingen tidigare regering 
oavsett partifärg har sett ebo-
kommunerna över huvud ta-
get. Vi är otroligt tacksamma 
över framstegen.

De fem kommuner som har fått 
det största flyktingstödet per 
invånare är alla små lands-
bygdskommuner där Migra-
tionsverket har stora anlägg-
ningsboenden: Ljusnarsberg, 
Norberg, Lessebo, Laxå och 
Åsele. Tillsammans har de 
tagit emot nästan lika många 

flyktingar som Södertälje i 
de kategorier som regering-
en valt att fördela pengarna 
efter, cirka 5 400 mot 5 600. 
Men tillsammans får de fem 
toppkommunerna 60 miljo-
ner mer i statsbidrag än Sö-
dertälje.

Regeringen har gett stora 
pengar för asylsökande vid 
två närliggande datum. I hög 
grad samma personer. Det 
gör att asylsökande priorite-
rats tungt. Effekten blir att 
asylsökande som bor i stora 
anläggningsboenden ger be-
tydligt mer pengar än kom-
munmottagna med uppe-
hållstillstånd. 

7 av 10 flyktingar i Söder-

tälje är kommunmottagna, 
de har valt Södertälje själva. 

I Ljusnarsberg är förhållan-
det det omvända, 7 av 10 flyk-
tingar är asylsökande, saknar 
uppehållstillstånd och finns 
på anläggningsboenden.

Följden blir att Södertäl-
je får 36 procent mindre för 
varje flykting än de fem topp-
kommunerna. En mindre del 
av skillnaden beror på ande-
len barn. Barn värderas lite 
högre. Men den största delen 
beror på viktningen mot asyl-
sökande.

I Ljusnarsberg är kommunal-
rådet Ewa-Leena Johansson 
(S) nästan förbluffad över ut-

delningen. 55 miljoner to-
talt, drygt 11 000 kronor per 
invånare. Pengarna motsva-
rar hela kostnaden för kom-
munens förskoleverksamhet 
i drygt tre år.
Har ni så stora kostnader 
knutna till asylmottagan-
det?

– Det där är en fråga som 
är helt omöjlig att svara på. 
Vi måste se de här pengarna 
i ett mer långsiktigt perspek-
tiv, säger hon.

Ljusnarsberg är urtypen 
för en asylkommun: långva-
rig befolkningsminskning 
där kommunen kämpat för 
att krympa kostymen. Entre-
prenörer hittar stora billiga 
utrymmen att etablera stora 
flyktinganläggningar på. Och 
plötsligt ska en skolverksam-
het som omfattat 400 elever 
ökas ut med 100–120 nyan-
lända som inte talar svenska.

– Man behöver förstå att så 
stora ökningar på väldigt kort 

”Ersättningarna har inte räckt”
De statliga schabloner-
sättningarna för asylsö-
kande barns skolgång har 
varit för små. Flykting-
bidragen är regeringens 
kompensation, resonerar 
SKL.

Fördelningen av regering-
ens flyktigmiljarder till kom-
munerna pekar mot att den 
kommunala kostnadsbör-
dan är klart större för asyl-
sökande än för kommun-
mottagna med uppehålls-
tillstånd. Men stämmer det?

– Vi vet inte, konstaterar 
Annika Wallenskog, biträ-
dande chefekonom hos Sve-
riges Kommuner och Lands-
ting.

Däremot tror hon att 
regeringen lyssnat på en 
mängd kommuner och på 
SKL som påpekat att de stat-

liga ersättningarna för asyl-
sökande är för låga. Kom-
muner får ett schablonbe-
lopp för de asylsökande 
barn de erbjuder förskola 
och skola. 2015 var beloppen 
39 800 
för försko-
leplats, 
63 800 för 
en elev i 
grundsko-
lan. Det 
var kraf-
tigt under 
snittkost-
naden för en vanlig elev. 
Till 2016 höjde regeringen 
schablonerna med runt 50 
procent.

– Vi har ju framfört hela 
tiden att de här ersättning-
arna inte har räckt. Att stats-
bidragen viktats mot asyl-
sökande är nog ett sätt att 

kompensera kommunerna 
för det, säger Annika Wal-
lenskog.

Kommunmottagna flykting-
ar med uppehållstillstånd 
blir folkbokförda. Med det 
ska normalt en eventuellt 
högre belastning på kom-
munekonomin kompense-
ras i utjämningssystemet. 
Men det gör det knappast. 
Systemets variabler för ut-
landsfödda inom individ- 
och familjeomsorgen är 
borttagna och det finns inga 
för skolelever. 

– Med den här stora ök-
ningen av flyktingmotta-
gandet tror vi inte systemet 
tillräckligt fångar upp flyk-
tingmottagandet. Därför be-
höver systemet ses över, me-
nar Annika Wallenskog.
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tid blir väldigt kännbart, sä-
ger Ewa-Leena Johansson.

Är Ljusnarsberg vinnare 
på situationen efter bidra-
gen? Ewa-Leena Johansson 
är tyst en stund.

– Det beror på vår förmåga, 
svarar hon så.

– Om vi använder peng-
arna klokt, gör investering-
ar som lyfter vår verksam-
het och jobbar med integra-
tionen på ett bra sätt så att vi 
blir fler invånare – ja, då är vi 
absolut vinnare!

Mottagandet i Södertälje 
och andra ebo-kommuner — 
som Norrköping, Göteborg 
och Malmö exempelvis — är 
långvarigare genom att flyk-
tingarna ofta blir kvar i kom-
munen. Skillnaden mot kom-

munerna med anläggnings-
boenden är såvitt man hittills 
kan se stor. Därifrån flyttar 
flyktingarna i hög grad nå-
gon annanstans. Under asyl-
tiden är kommunens ansvar i 
huvudsak skola och förskola.

I dagsläget ser Ljusnarsberg 
ut att ha varit lyckosamma 
med tajmningen av regering-
ens bidrag. Sedan årsskiftet 
har ett ankomstboende med 
400 flyktingar minskat till att 
hysa cirka 100.

Norbergs ersättning — 59,6 
miljoner totalt — motsvarar 
kommunens förskolekostnad 
i 22 månader. Kommunalrå-
det Åsa Eriksson (S) är tydlig: 
så stora ofinansierade kost-
nader kopplade till de asyl-

sökande har man inte. Men 
hon ser pengarna som en 
kompensation till alla i Nor-
berg, inte bara flyktingarna.

– Utifrån vårt perspektiv 
har vi under längre tid haft 
större kostnader än intäk-
ter för vår verksamhet för 
asylsökande och nyanlända. 
Det har kostat oss i form av 
uteblivna satsningar, utebli-
vet fastighetsunderhåll, ute-
blivna amorteringar på låne-
skulden. Hur mäter man vär-
det av det uteblivna? Jag vet 
inte. Men jag vet att vi under 
lång tid levt i en mager tillva-
ro och att våra invånare be-
talat priset.
Är ni vinnare på situationen 
i och med de här bidragen?

– Jag tänker inte säga att 
det lönar sig. Men nu fick vi 
verktyg för att åstadkomma 
ett bra mottagande och det 
tycker jag vi ska ha. 

mÅnS WikSTRAnD
mwi@dagenssamhalle.se

LJUSnARSBeRG

Mottagna  
2012–2016: 

Asylsökande 
2016:

Totalt antal 
flyktingar:

Summa  
flyktingbidrag:

313 1 040* 1 353 55,5 milj kr

Snitt per flykting:

41 042 kr

noRBeRG

Mottagna  
2012–2016: 

Asylsökande 
2016:

Totalt antal 
flyktingar:

Summa  
flyktingbidrag:

303 923* 1 226 59,6 milj kr

Snitt per flykting:

48 620 kr

LeSSeBo

Mottagna  
2012–2016: 

Asylsökande 
2016:

Totalt antal 
flyktingar:

Summa  
flyktingbidrag:

784 695* 1 479 68,3 milj kr

Snitt per flykting:

46 187 kr

ÅSeLe

Mottagna  
2012–2016: 

Asylsökande 
2016:

Totalt antal 
flyktingar:

Summa  
flyktingbidrag:

106 340* 446 19,6 milj kr

Snitt per flykting:

43 913 kr

           Topp 5 – kommuneRna Som fåR meST        flykTingbidRag
LAxÅ

Mottagna  
2012–2016: 

Asylsökande 
2016:

Totalt antal 
flyktingar:

Summa  
flyktingbidrag:

351 551* 902 48,4 milj kr

Snitt per flykting:

53 686 kr
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Enorma summor till anläggningsboenden l Södertälje en av förlorarna l Ks—ordförande: ”Det finns ingen  rättvisa”  

Sned fördelning av  flyktingmiljarder

SödeRTälje
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Mottagna  
2012–2016: 

Asylsökande 
2016:

Totalt antal 
flyktingar:

Summa  
flyktingbidrag:

3 948 1 667* 5 615 191,6 milj kr

Snitt per flykting:

34 126 kr

Flyktingbidrag
Södertälje:

34 126 
kronor/flykting

Flyktingbidrag
de fem kommunerna i topp:

46 515 
kronor/flykting

Ljusnarsberg

Norberg

Lessebo

Laxå

Åsele

Södertälje

Ljusnarsberg

Norberg

Lessebo

Laxå

Åsele

Södertälje

SÅ LÅNGT RÄCKER PENGARNA   
 Förskola, antal månader Grundskola o gymnasium, antal månader 
   
Ljusnarsberg 37,8 9,8 
Norberg 22,0 8,1 
Lessebo 16,5 5,8 
Laxå 22,8 7,2 
Åsele 17,5 4,8 
Södertälje 3,2 1,5
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” Små kommuner med stora 
anläggningsboenden har fått 
stora pengar. ebo-kommunerna 
har man svårare att förstå.”  
Boel Godner (S), kso i Södertälje.

” Vi har under längre tid haft större 
 kostnader än intäkter för vår verksamhet 
för asylsökande och nyanlända.”  
Åsa Eriksson (S) ), kommunalråd i Norberg

Annika  
Wallenskog

Förskola:

De tar emot flest
n Antal flyktingar per 1 000 invånare**

Plats Kommun
Flyktingar/ 

1   000 invånare

 1 LJUSNARSBERG 275

 2 NORBERG 211

 3 LESSEBO 174

 4 FILIPSTAD 162

 5 HÖGSBY 160

 
6

LA X Å 159

  HULTSFRED 159

 8 ÅSELE 157

 9 BORGHOLM 150

10 ÖSTR A GÖINGE 148

De tar emot minst
n Antal flyktingar per 1 000 invånare**

Plats Kommun
  Flyktingar/ 

1   000 invånare

 
281

DANDERYD 7

  EKERÖ 7

 

283

K ÄVLINGE 6

VALLENTUNA 6

ÖCKERÖ 6

VÄRMDÖ 6

 287 LOMMA 5

 288
VA XHOLM 4

  STAFFANSTORP 4

290 VELLINGE 3

Topp och BoTTen  
i FLykTinGmoTTAGAnDe

SÅ LÅnGT RäckeR penGARnA
n Antal månader i skolan (2014 års kostnad)

Grundskola och gymnasium:

ReGeRinGenS FLykTinGmiLJARDeR
n Regeringen har gett 
kommuner och landsting 
extra statsbidrag kopplat 
till flyktingsituationen i 
två omgångar:

1. Vid jul 9,8 miljarder 
kronor som ett engångs-
belopp, fritt att använda 
2015  eller 2016. 90 pro-
cent av pengarna kom-
mer att hamna på 2016.
Kommuner: 8,3 miljar-
der. Landsting: 1,5 mil-
jarder.

Pengarna fördelades 
efter flyktingmottagan-
de. Viktat utifrån antal 

kommunmottagna 
2014–2015 samt antal 
asylsökande 1 november 
2015. 

2. I vårbudgeten för 2017 
en permanent höjning av 
statsbidragen med 10 
miljarder kronor. År 1 för-
delas 7,1 miljarder efter 
flyktingmottagande och 
viktas utifrån antal kom-
munmottagna 2012—
2016 samt antal 
asylsökande 16 
mars 2016.
Kommuner:  
5,6 miljarder 

i flyktingersättning,  
2,1 miljarder fördelade 
per invånare. Landsting: 
1,4 miljarder i flyktinger-
sättning, 900 miljoner 
fördelade per invånare.

Kommunfördel-
ningen för 2017 är 
enligt regeringen 
preliminär.
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* Ögonblicksbild den 1 mars 2016
** Kommunmottagna 2012—2016 samt asylsökande i mars 2016

KÄLLa: Regeringskansliet, SKL och DS bearbetning.


