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Flyktingkrisen med stora antal människor som vill ta sig till Europa är här för en lång tid. EU har 
beslutat om tvingande kvoter för mottagande av flyktingar i medlemsländerna. Regeringen talar om 
kvoter och anvisningar av flyktingar till kommunerna. Tvingande kvoter och anvisningar är dock 
samhällsekonomiskt ineffektiva och begränsar självbestämmandet. Handel med flyktingkvoter kan 
åtgärda båda dessa nackdelar. 

Anvisningar av ensamkommande flyktingbarn illustrerar problematiken med kvoter. Barn som 
anvisats till en kommun får i många fall ett boende långt bort. Det leder till långa resor för 
socialtjänsten i den anvisade kommunen, stor tidsåtgång och höga kostnader. Det verkar även 
innebära att stödet till barnen begränsas till att balansera på gränsen till det minimum lagen 
stipulerar. Det vore bättre om den anvisade kommunen hade möjlighet att betala en kommun i 
närheten av boendet att ta över ansvaret. Då kan både kostnaderna minskas och stödet förbättras. 

Det är väl känt att kvoter är samhällsekonomiskt ineffektiva. Kvoter tar inte hänsyn till att olika 
agenter har varierande kostnader för att uppfylla kvoten. Kvoter har använts inom handels och 
miljöpolitik, men de har ersatts av mer effektiva instrument över tiden. På miljöområdet är handel 
med utsläppsrättigheter ett sätt som kan uppnå ett miljömål samhällsekonomiskt effektivt, det vill 
säga till lägsta totala kostnad. 

Flyktingpolitiken skulle kunna förbättras om lärdomarna från andra områden anammades. Om 
flyktingkvoter kunde handlas skulle platser med höga kostnader för mottagande kompensera platser 
med lägre kostnader för att ta emot fler flyktingar. Frukten av samhällsekonomisk effektivitet i 
flyktingmottagningen är att det frigör resurser. 

Handel med flyktingkvoter kan introduceras både på nationell nivå och av EU. Den största effekten 
skulle troligen komma om EU introducerade kvothandel. Då EU inte är en fiskal union finns ingen 
mekanism för att fördela kostnaderna för flyktingmottagandet mellan länderna. 

I Sverige, till skillnad från EU, så kompenseras kommunerna ekonomiskt för flyktingmottagandet 
bland annat genom statliga bidrag till kommunerna. Dessutom finns ett kommunalt 
utjämningssystem. Kostnaderna fördelas således mellan kommunerna, och så länge det finns ett 
kommunalt veto så kan kommuner med höga kostnader (till exempel om det saknas bostäder) avstå 
från att ta emot. Det skulle dock förändras om vetot togs bort. 

Själva kärnan i ineffektiviteten är att de som reglerar kvoten har mindre information om 
kostnaderna än agenterna som kvoten appliceras på. Om agenterna, i det här fallet kommunerna 
eller EUländerna, kan handla med kvoter så tas agenternas mer detaljerade information till vara. 

Om kvoter införs på kommunnivå så bör dessa kunna handlas mellan kommunerna. Politiker och 
tjänstemän i Stockholm inte har lika bra information om de lokala kostnaderna som de lokala 
politikerna och tjänstemännen i kommunerna. Det finns således effektivitetsvinster att göra. Då kan 



mottagandet ske till lägre samhällsekonomisk kostnad, vilket gör det möjligt att fler kan tas emot i 
kommunerna eller att mindre av annan verksamhet trängs ut. 

Kvoter som kan överföras innebär ett större självbestämmande än tvingande kvoter. Möjligheten till 
handel kan överbrygga motsättningar mot tvingande kvoter som framförts av svenska kommuner 
och EUländer. De som inte är nöjda med sin kvot kan handla sig till den önskade nivån, vilken kan 
vara högre eller lägre än tilldelningen. 

Ett argument för flyktingkvoter både inom Sverige och i EU är att alla ska ta ansvar för flyktingarna 
som kommit. Det gäller rimligen även ett kvotsystem med handel. I ett system med kvoter är det 
transparent att alla bidrar, givet att alla kommuner eller länder tilldelas en kvot. 

Ett system med kvothandel är skalbart så det kan hantera framtida strömmar, men det har även 
fördelen att det är adaptivt över tiden. Länder som har förändrade kostnader över tiden kan justera 
sitt mottagande genom handel. En sådan anpassning är svårare att hantera i mer byråkratiska och 
politiserade system med tvingande kvoter. 

Även om det finns stora fördelar med att handla med kvoter så är det inte utan utmaningar heller. En 
skillnad på flyktingkvoter jämfört med miljöutsläpp är att flyktingar är individer som fattar egna 
beslut kring boendeort. Handel med flyktingkvoter bör därför stämmas av efter en tidsperiod, säg tre 
år, för att se om flyktingarna bor i området de kvoterades till. Kommuner eller nationer som genom 
handel får betalt för att ta emot fler flyktingar som snabbt flyttar bör återbetala en del av vad de fick. 

En annan invändning är moralisk: det är fel att handla med sådant som flyktingkvoter. Tvingande 
kvoter är också resultatet av köpslående, i de flesta fall av politiker bakom stängda dörrar. Öppen 
handel är mer transparent. Dessutom har den samhällsekonomiska effektiviteten som handeln kan 
uppnå en moralisk dimension. Goda gärningar bör göras till lägsta möjliga kostnad. Då kan vi göra 
mer gott. 

För att kunna hjälpa så många flyktingar som möjligt bör flyktingkvoter inte vara tvingande utan 
möjliga att handla med. Med handlingsbara kvoter kan flyktingar tas emot där den samhälleliga 
kostnaden är lägst. Med kvoter som kan bytas uppnås även ett självbestämmande som inte tillåts 
med tvingande kvoter. Det är kvoten som gör att alla bidrar till att ta hand om flyktingarna, inte att 
kvoten är tvingande. Att kvoten är tvingande gör bara flyktingmottagandet dyrare. 
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