
Yttrande över motion om att anställa en asylsamordnare (Dnr SN 2015/125) Förslag till beslut (från presidiet) 

är: 

”Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens 

yttrande 2015-11-17.” 

Motionen kom till kommunfullmäktige i maj 2015, för ett halvt år sedan. Det har hänt oerhört mycket under 

dessa sex månader. Det är mycket sannolikt att motionen, om den skrevs idag, inte skulle yrka: ”Att anställa 

en asylsamordnare”. 

Det vi ser idag är att, kommunen, socialförvaltningen, migrationsverket, arbetsförmedlingen, grundskolan 

och gymnasieskolan, vuxenutbildningen, ideella organisationer i det civila samhället, bildningsförbund, 

idrottsföreningar, m.m., förbättrar sina insatser allt eftersom och gör ett otroligt arbete samtidigt som alla 

också vittnar om att man sliter och undrar hur länga man ska orka. 

Riksdagen kommer inom kort att bifalla regeringens proposition 2015/16:47 ”Extra ändringsbudget för 

2015”. 73,8 miljoner tillfaller Vänersborgs kommun. Det civila samhället för Sverige i sin helhet kan räkna 

med 200 miljoner. Samtliga medel bör vara tillgängliga i december 2015 men är också tänkt att täcka 

kostnader för 2016. För kommuner och landsting gäller: ”Anslaget Tillfälligt stöd till kommuner och landsting 

är ett nytt anslag som får användas för bidrag till kommuners och landstings hantering av flyktingsituationen 

för att minska trycket på den kommunala ekonomin.” 

Så många personer gör så mycket insatser då dessa behövs av så många. Vi ser så mycket olika initiativ och 

förslag som vittnar om goda förebilder och användbara modeller. Men samtidigt, utöver allt frivilligarbete 

som sker på ledig tid, så kräver vardagen fortfarande sitt.  Därför borde samordning ha ett stort värde, för att 

undvika dubbelarbete, för att göra rätt sak i rätt ordning vid rätt tid, för att veta vem som har ansvar för vad. 

De ideella organisationerna har vädjat till kommunen att inrätta denna samordning. Även engagerade 

fritidspolitiker skulle få nytta av en sådan tjänst, för att veta vem man vänder sig till och för att hänga med i 

det snabba förändringsarbete som sker nationellt, regionalt och lokalt i vår kommun. 

Det vi talar om är: 

• Asylsökande, dels boende på anläggning, dels i eget boende 

• Anhöriginvandringen 

• Ensamkommande barn och ungdomar 

• Nyanlända som fått beslut om permanent uppehållstillstånd (2016 kommer förändringen med tillfälliga 

uppehållstillstånd) och som befinner sig någonstans på den långa marschen till integration i vårt samhälle 

Det vi talar om är en tjänst, en anställning, tidsbegränsat med möjlighet till förlängning, antingen på 

kommunkansliet eller på socialförvaltningen eller utbildningsförvaltningen.  Vi talar inte längre om 

motionens krav på en asylsamordnare. Det kan inte vara möjligt att den formella behandlingen av en 

motion, som tycktes rätt vid en tid där frågorna kring asylboendet varit helt i förgrunden, idag skall vara i 

vägen för insikten att en samordnande funktion för hela det komplexa samspelet vi bevittnar varje dag 

behövs, inte någon gång i framtiden, utan snarast möjligt. 

Mot bakgrund av yttrandet från socialförvaltningen och med det ovan anförde kommer socialnämnden fram 

till följande: 

Vi delar uppfattningen att motionens krav på en asylsamordnare inte bör bifallas samtidigt som vi anser 

att det känns mycket angeläget att Vänersborgs kommun inrättar en tjänst som samordnare för de 

komplexa frågor och den mångfald av insatser som görs på så många olika håll av så många aktörer i en 

tid, där vi fortfarande inte kan se att strömmen av nytillkommande flyktingar upphör. 
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