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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Karin Jämting/Eva Regnell

2015-09-14

Svar på remiss av departementspromemoria Ett gemensamt ansvar för
mottagande av nyanlända (Dnr KS2015/1252-2)
Sammanfattning
Arbetsmarknadsdepartementet har remitterat ett lagförslag angående att göra alla kommuner
skyldiga att ta emot nyanlända utifrån förbestämda läns-och kommuntal. Sektor arbetsliv och
stöds yttrande på promemorian innebär inte några synpunkter på själva huvuddragen i
lagförslaget, då Kommunstyrelsens viljeinriktning är att Kungälv ska ta emot sin del av den
flyktingström som nu når Sverige och på sikt också kunna fortsätta ta ansvar för att nyanlända
får kommunplacering i Kungälv. Däremot lämnas i yttrandet synpunkten på att det behöver
tydliggöras hur förslagets ikraftträdande ska ske, samt att övergångsregler kan behövas för att
kommuner ska hinna planera bostadsfrågan på bästa sätt på längre sikt. Yttrandet poängterar
också vikten av att kommunersättningar ses över, både då det gäller att stimulera
bostadsbyggandet samt ersättningar för utbildningskostnader, men också att
etableringsersättningens längd bör förlängas. Till sist lyfts folkhälsofrågan fram som befaras
påverkas negativt i och med att ersättning för landstingens kostnader för nyanlända inte
kommer att öka.
I yttrandet påtalas också att Kungälvs kommun står eniga tillsammans med GR-kommunerna
kring tidigare åtgärdsförslag som framförts inför budgetarbetet.
Förslag till beslut: Yttrandet godkänns och sänds till Arbetsmarknadsdepartementet.
Bakgrund
Regeringen vill ha synpunkter på det lagförslag som skrivits i promemorian ”Ett gemensamt
ansvar för mottagande av nyanlända”. Remissen innebär en inbjudan att lämna synpunkter,
inget krav. Svaret ska ha inkommit 28 september 2015. Kungälvs kommun har fått anstånd till
1 oktober 2015.
Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2016. Lagförslaget innebär att alla kommuner ska bli
anvisade nyanlända och ha ett bosättningsansvar. Detta för att de frivilliga avtalen idag inte
täcker behovet av anvisningar, för att få en jämnare fördelning mellan kommuner samt för att
underlätta integrationen. Idag bosätter sig nyanlända väldigt ojämnt i landet. Många får vänta
länge på anvisning och väljer då att flytta in i en kommun på egen hand.
Lagens intention är att påskynda etableringsprocessen genom att nyanlända får en
kommunanvisning fortare. Arbetsförmedlingen i samarbete med Migrationsverket och
länsstyrelserna beslutar om anvisningar till kommunerna. Hänsyn ska tas till
arbetsmarknadsförutsättningar i kommunerna, befolkningsstorlek och till det sammanlagda
mottagandet i kommunen. Lagen kommer att innebära att en kommun inte kan avvisa
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anvisningar så som idag med hänvisning till att man inte har planerat sin bostadsförsörjning i
tillräcklig utsträckning.
I samband med införandet av lagen föreslås en översyn av ersättningar i budgetpropositionen
2016.
För Kungälvs kommun skulle förslaget innebära att många fler personer än idag kommer att
bli anvisade bosättning i kommunen.
Kungälvs kommun har också ställt sig bakom det underlag Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) skickat till länsstyrelsen angående en skrivelse till regeringen inför
kommande budgetarbete gällande mottagande av nyanlända flyktingar (KS2014/2337-2).
Detta belyser den viljeinriktning GR-kommunerna har kring mottagandet av nyanlända samt
vilket stöd som behövs av regeringen. I yttrandet påtalar vi att Kungälvs kommun står eniga
tillsammans med GR-kommunerna kring de åtgärdsförslag som framförts.
Verksamhetens bedömning
Utifrån lagförslagets olika avsnitt lyfter sektorn upp olika synpunkter. Se bifogat yttrande.
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål
Relevanta för frågan är kommunfullmäktiges strategiska mål att minska segregationen och
erbjuda ett attraktivt boende. Lagförslaget kommer att påverka och utmana kommunens
möjligheter att nå dessa mål i och med att fler bostäder kommer att behövas, samt att stora
krav kommer att ställas på att öka integrationen av nyanlända.
Bedömning i relation till barnperspektivet
Om lagförslaget går igenom innebär det att familjer med barn också kommer att anvisas. Det
är därför viktigt att barnomsorg och skola involveras på ett tidigt stadium för ett fullgott
mottagande. Yttrandet har också lyft frågor om ersättningar för förskole- och skolverksamhet.
Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet
Män och kvinnor kan bli anvisade i olika omfattning. Beroende på den enskildes bakgrund kan
olika insatser behövas för att möjliggöra snabb etablering. Det är därför av vikt att
jämställdhetsperspektiv beaktas i planering och utförande av insatser som lagförslaget kan
resultera i.
Teknisk bedömning/genomförandeplan
Ej relevant.
Juridisk bedömning
Lagförslaget åsidosätter till viss del det kommunala självstyret. Förslaget lämnar argument för
detta, och kommunen har inga ytterligare påpekanden om detta.
Ekonomisk bedömning
Lagförslaget kommer att innebära stora ekonomiska konsekvenser för etablering av bostäder.
Yttrandet påpekar detta och lyfter bl a fram att kommunersättningar bör ses över.
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Förslag till beslut
Yttrande, daterat 30 september 2015, antas som kommunstyrelsens svar och översänds till
Arbetsmarknadsdepartementet.

Jonas Arngården
Sektorchef Arbetsliv och stöd
Expedieras till:

För kännedom till:

Yttrandet skickas också i elektronisk form via e-post i både word- och pdf-format till
a.registrator@regeringskansliet.se. Filnamnet bör vara: A2015/1726/IU och
remissinstansens namn.

