
Reformera flyktingmottagandet! 

Med tanke på att det kom över 160000 asylsökande till Sverige under 2015 är det inte 

konstigt att Migrationsverkets handläggningstider ökar och två år anges nu som ett 

riktmärke för handläggningstidens längd – det är inte rimligt! Att många nyanlända förutom 

att de saknar kunskaper i svenska språket dessutom har låg utbildning gör att en stor andel 

av dem har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Medan arbetslösheten i åldrarna 16-64 

år är 4,6% för inrikes födda är den 15,5% för utrikes födda och för utrikes födda som saknar 

gymnasieutbildning är 55% arbetslösa efter två år i Sverige och 30% arbetslösa efter tio år i 

Sverige. Så kan vi inte ha det! 

Det behövs åtgärder för att förkorta asylprocessen, göra den till mer än väntan och öka 

möjligheterna för de som får uppehållstillstånd att komma in på arbetsmarknaden. 

Vi föreslår: 

1. Migrationsverkets arbete koncentreras till asylprocessen för att handläggningstiden 

avsevärt ska kunna förkortas. 

2. Ansvaret för boende för asylsökande flyttas från Migrationsverket till kommunerna. 

Migrationsverket har haft svårt att hitta boende i den omfattning som krävs och i 

många fall fått betala orimligt dyrt – tala om vinster i välfärden! Vi menar att 

kommunerna med sin kunskap om lokalsamhället kan utföra uppgiften både bättre 

och till lägre kostnad för samhället. 

3. Kommunerna ges ansvar för grundläggande samhällsorientering, kartläggning av 

yrkesbakgrund, yrkesintroduktion och svenskundervisning.  

4. Kommunerna tilldelas ett utökat statsbidrag som klart täcker de ökade kostnaderna 

för mottagning av asylsökande. 

5. Kommunerna uppmanas att samverka med civilsamhället i mottagningen och ger 

ekonomisk kompensation för de insatser civilsamhället gör – ja redan idag gör fast 

utan ekonomisk stöttning från stat och kommun. 

6. För nyanlända med uppehållstillstånd underlättas insteget på arbetsmarknaden 

genom införande av introduktionsanställning för arbete med lön högst 22000 kronor 

per månad innehållande 75% arbete och 25% lära sig jobbet. Lönen kan sättas ned till 

75% av kollektivavtalsnivån och genom utökad avdragsrätt i fem år kan den 

nyanlände ändå leva på sin lön. 
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