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Ärende (Arbetsmarknads- och socialförvaltningens synpunkter)

I det följande lämnas remissvar rörande departementspromemorian ”Ett
gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända” (Regeringskansliets
diarienummer A2015/1726/IU). Sidhänvisningarna avser sidnumren i
betänkandet.
Synpunkter på kapitel 4: Behov av förändring
4.5 Ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet (s. 39)
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun ställer sig
positiva till att frågan och behovet uppmärksammas - det är nödvändigt
utifrån rådande situation att en gemensam kraftsamling och förbättrad
samordning sker.
Synpunkter på kapitel 5: Överväganden och förslag
5.3 Anvisning (s. 43)
Enligt förslaget ska förutsättningarna för en snabb arbetsmarknadsetablering
för den nyanlände vara utgångspunkt vid anvisning, i kombination med
kommunens sammantagna mottagande samt totala befolkningsmängd.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun vill poängtera
att i realiteten är bostadsmarknaden och tillgången på lämpliga lägenheter en
starkt inverkande faktor på de lokala mottagningsmöjligheterna.
5.6 Den kommunala självstyrelsen och proportionalitetsprincipen (s. 47)
I betänkandet framhålls att förslaget innebär en inskränkning av den
kommunala självstyrelsen eftersom det innefattar en skyldighet att ta emot
nyanlända som anvisas till kommunen. Samtidigt påpekas att ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inte förändras.
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En majoritet av arbetsmarknads- och socialnämndens ledamöter bestående av
representanter från (MP), (FP), (S) och (V) anser att utredningens intentioner
om tvingande direktiv är nödvändiga för en god mottagning. En minoritet av
arbetsmarknads- och socialnämndens ledamöter bestående av representanter
från (M), (C) och (KD) anser att det på ett graverande sätt strider mot det
kommunala självstyret och principer om att myndigheters beslut ska kunna
överklagas.
5.7 Fördelning av mottagandet (s. 49)
Enligt förslaget bör kommuntalen fastställas av Arbetsförmedlingen efter
samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, utan utgångspunkt i
frivilliga överenskommelser med kommunerna.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun anser att de
enskilda kommunerna bör inkluderas vid fastställandet av kommuntalen.

Monica Persson
socialdirektör

Anders Sjökvist
avdelningschef IFA
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