Svar till Robert Jansson på interpellation om finansiering av mottagande av nyanlända
Det florerar en mängd siffror i debatten om utrikes födda och vilka kostnader som ev är förenat med en
humanitär flyktingpolitik. En intressant sådan handlar om sysselsättningsgraden. Sysselsättningsgraden för
utrikes födda i Sverige är ca 2,5 % högre än genomsnittet i EU. 67,9 % jämfört med 65,4 %. Att skillnaden
i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda är så pass stor som den ändå är beror på att Sverige bland
inrikes födda har en så enormt mycket högre sysselsättningsgrad än övriga EU-länder. 85,9 % jämfört med
71,4 %. Vi är alltså bäst i Europa på att få utrikes födda sysselsatta. Det är positivt men naturligtvis är
gapet mellan grupperna oacceptabelt stort.
Ett skäl till detta är ofta utbildningsnivån. För att möta den bristande matchningen på arbetsmarknaden
har regeringen genom det nya kunskapslyftet tillfört eller aviserat över 50 000 fler utbildningsplatser inom
t.ex. komvux/yrkesvux, yrkeshögskola och folkhögskola. I Ale har vi också inför budget 2017 skrivit in i
inriktningsdokumentet att vi vill utveckla hur vi kan jobba med bristyrkesutbildningar med särskilt fokus
på att ta tillvara våra nyanlända alebors möjligheter och förmågor.
Det är naturligtvis inte möjligt att prognosticera hur mycket försörjningsstödet kommer att öka i Ale om
två eller tre år. Vi jobbar redan aktivt med strukturella förändringar inom de verksamheter där vi har
kraftigt högre kostnader än kommungruppen. Ett som tidigare varit föremål för debatt är IFOs
verksamhet för vuxna missbrukare.
Det finns många skäl till att kostnader för olika grupper kan öka. En sådan kostnad som ökat de senaste
åren i Ale är att befolkningen ändrat sitt beteende i förhållande till hur man använder förskolan. När
nyttjandegraden i förskolan stiger ökar kostnaderna trots att antalet barn i ålderspannet inte har ökat. Det
innebär en oförutsedd kostnad som vi måste hantera i systemet. Det innebär inte att jag tycker att små
barn som går i förskolan är ett problem. Det innebär inte heller att vi har behövt prioritera bort andra
verksamheter.
Att leda en kommun innebär att hantera och prioritera utifrån givna förutsättningar. Det har Ale kommun
för avsikt att fortsätta göra. Vi hanterar varje år nya förutsättningar och prognoser där kommande
kostnadsökningar för försörjningsstöd kommer att vara en av många. Vi löser inte kommunens
utmaningar genom att som Sverigedemokraterna låtsas att nyanlända, till skillnad från andra förändringar,
skulle vara ett gigantiskt hot mot kommunens verksamheter. Jag har aldrig hört SD uttrycka sin oro för
hur det ska gå för kommunen med alla dessa barn som behöver plats i förskolan?
Vi har också i Ale kommun genom många medarbetares idoga och framåtsyftande arbete fått igång en
mycket fin verksamhet i Mötesplats Spinneriet. Den riktar sig till våra nyanlända ensamkommande barn
och ungdomar. Det är min förhoppning att denna verksamhet kan stå som modell när vi ökar vårt
åtagande även för vuxna nyanlända. Det är ytterligare ett sätt som vi arbetar på för att skapa goda
förutsättningar för integration som vi tror och hoppas ska leda till att våra nyanlända alebor snabbare
kommer i arbete.

