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Ljusnarsberg behöver en genomtänkt asyl- och invandrarpolitik.
Företrädare för Ljusnarsbergs Kommun har ofta beskrivit kommunen som utsatt för 
Migrationsverksets och andra myndigheters beslut om boende för asylsökande. Beslut som 
har fattats utan att kommunen haft möjlighet att påverka dem.  Men det är inte hela sanningen. 
Kommunen är själv aktiv både som uthyrare av bostäder för asylsökande och genom att 
samverka med Migrationsverket och Länsstyrelsen i andra flyktingfrågor. Det är dags för 
kommunen att ta ett helhetsgrepp över asyl- och flyktingfrågorna.
I Ljusnarsbergs Kommun finns tidvis upp till 500 - 600 tillfälligt boende asylsökande. Det är 
mycket i en kommun med 4850 fast boende innevånare och företrädare för kommunen har 
klagat både på det stora antalet asylsökande och på de företag som ägnar sig åt att hyra ut 
boenden till Migrationsverket.  Men kommunen hyr själv ut 36 lägenheter till 
Migrationsverket som boende för asylsökande. I lägenheterna finns plats för åtminstone 140 
asylsökande. Det är närmare 30 % av alla sylsökande i kommunen. För lägenheterna betalar 
Migrationsverket 2,5 miljoner kronor i årstakt till kommunen. Lägenheterna stod tidigare 
tomma.
Sedan några år har Ljusnarsbergs Kommun avtal med staten om ett boende för 
ensamkommande flyktingbarn. För de omkring 13 barnen på boendet får kommunen en 
ersättning på drygt 8 miljoner kronor per år.  Kommunen får därmed också hyra för en 
byggnad, som annars skulle stå tom. Ytterligare ett 20-tal flyktingbarn är placerade i 
familjehem. För detta ersätter staten kommunen med cirka 2,6 miljoner kronor per år.
Ljusnarsbergs Kommun har avtalat med länsstyrelsen om att vara placeringsort för upp till 15 
flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd. För dessa avtalade platser får kommunen 
ersättning med drygt 3,3 miljoner kronor per år. Det kan läggas till, att Ljusnarsbergs kommun 
sedan ett år tillbaka har haft en liten befolkningsökning. Det har medfört, att de statens 
allmänna kommunbidrag har ökat med ett par miljoner i stället för att minska. Inflyttade 
flyktingar har varit en del av befolkningsökningen.
Det är tydligt att Ljusnarsbergs Kommuns engagemang i olika slags asyl- och 
flyktingverksamheter har givit ekonomiska effekter.  Trycket på barnomsorg och skola har 
ökat, men kommunen har fått många miljoner i inkomster, som den annars inte skulle ha fått. 
Arbete med och ansvar för asylsökande och flyktingar har dessutom medfört att många nya 
kommunala arbetsplatser har tillkommit. Fastigheter och lägenheter som annars skulle stått 
tomma och kostat pengar eller förfallit är nu uthyrda och försäljningen i affärer, butiker och 
företag har ökat. Ytterligare en följd har blivit att Klackens fritidsanläggning har levt upp med 
ny ägare liksom den konkursade golfbanan. Det har stor betydelse för kommunen som 
turistort.
Tydligt är också, att vare sig ledande tjänstemän eller ledande förtroendevalda har tänkt 
igenom vad man vill med flyktingverksamheten på kort och lång sikt. Hittills har 
socialförvaltningen och skolan fått lösa problem med lokaler och personal på egen hand. 
Oroliga frågor från allmänheten har förblivit obesvarade.  Det behövs något mer än att  klaga 
på Migrationsverket och alliansregeringen.  Ett arbete med att ta fram en sammanhållen, 
långsiktig asyl- och flyktingpolitik behöver inledas omgående.   En lämplig början är att 
tillsätta en flyktingsamordnare.
Ulf Hilding, oppositionsråd (M)


