1 (1)
DATUM
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KS/2015:157

Yttrande
Arbetsmarknadsdepartementet

Ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända - yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsdepartementet har översänt förslag till en ny lag om mottagning av
nyanlända (Ds 2015:33) till kommunerna och andra remissinstanser. Den nya lagen
förslås träda i kraft den 1 juli 2016. Remissvar ska vara departementet tillhanda senast
den 28 september 2015.
Lidingö stads synpunkter
Lidingö stad anser att lagstiftning som inskränker det kommunala självstyret
principiellt sett ska undvikas så långt det är möjligt. Lidingö stad har sedan flera år
tillbaka avtal med staten om mottagande av nyanlända som motsvarar det antal
personer kommunen ska ta emot. Avtalen har också uppfyllts i huvudsak. Mottagandet
av nyanlända i kommunerna har fungerat allt bättre de senaste åren. Ordningen med
fördelning av nyanlända genom länstal och kommuntal är bra och de flesta
kommunerna i landet har nu avtal med staten om mottagandet. Det saknas därför skäl
för att besluta om att mottagandet ska kunna ske tvångsvis.
De delar i förslaget som rör ersättningar till kommunerna är bra. Det är viktigt att
kommunerna kan kompenseras för de kostnader som är förknippade med att
tillgängliggöra bostäder, och att ersättningar kan lämnas för lediggjorda bostäder så
fort anmälan om anvisningsbar plats har skett.
I övrigt har Lidingö stad inga synpunkter på förslaget.
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Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen 2015-09-07

§ 110

Ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända - yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet (KS/2015:157)
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsdepartementet har översänt förslag till en ny lag om mottagning av
nyanlända (Ds 2015:33) till kommunerna och andra remissinstanser. Den nya lagen
förslås träda i kraft den 1 juli 2016. Staden anser att det saknas skäl till att inskränka det
kommunala självstyret då dagens system fungerar utan tvångsåtgärder. Förslagen om
ersättningar till kommunerna är däremot bra.
Beslut
Kommunstyrelsen översänder yttrande, 2015-08-14, till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Yrkanden och beslutsgång
Daniel Larson (S) yrkade med instämmande från Thomas Bengtsson (MP) enligt bilaga
1.
Patrik Buddgård (C), Birgitta Sköld (LP), Carl-Johan Schiller (KD) och Kess
Simmasgård (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Efter att överläggningen förklarats avslutad ställde ordföranden (M) yrkandena mot
varandra. Hon fann att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.
Särskilt yttrande
Amelie Tarschys Ingre (FP), bilaga 2.
Reservation
Daniel Larson (S) och Thomas Bengtsson (MP) till förmån för deras yrkande.
Ersättaryttrande
Sven Erik Wånell (V), bilaga 3.
Malin Olsson (S): ”Om jag hade haft rösträtt hade jag instämt i Daniel Larsons
yrkande.”.

Handlingar
Yttrande, 2015-08-14
Missiv, 2015-06-03
Ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända – promemoria från
Arbetsmarknadsdepartementet

Detta utdrag stämmer överens med det justerade protokollet, intygar:

..............................................................
Fredrika Haggren Savard
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Bilaga 1

§110
Ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända – yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet(KS/2015:157).
Vi yrkar avslag på majoritetens yttrande och i stället föreslår vi att Lidingö stad översänder följande
yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet.
"Många kommuner med goda förutsättningar för mottagande av nyanlända tar mindre ansvar för den
gemensamma utmaningen. Detta kvarstår trots att regeringar i åratal har manat kommunerna att
självmant ta ansvar för sina proportionella delar av denna gemensamma nationella uppgift. Lidingö
stads mottagande av nyanlända familjer och vuxna når idag knappt upp till hälften av genomsnittet för
jämnstora kommuner, trots en god arbetsmarknad, en väl fungerande socialtjänst och en ordnad
kommunal ekonomi. Det är uppenbart att kommunerna behöver tydligare riktlinjer för att klara sin
planering. Vi har därför inget att erinra mot förslaget till ny lag."
Daniel Larson (S)

Thomas Bengtsson (MP)

Malin Olsson (S)
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Bilaga 2

Paragraf 110
Folkpartiet tycker att det är självklart att Lidingö ska välkomna nyanlända och är glada
över att mottagandet fungerar allt bättre. Vi oroas dock av att staden inte helt kunnat
leva upp till avtalen och vet att det åtminstone delvis beror på brist på lediga bostäder.
Med den situation som världen befinner sig i idag och alla de människor som flyr från
förtryck och krig anser Folkpartiet att Lidingö inte bara i huvudsak utan minst bör ta
emot de nyanlända som kommunen åtagit sig att ta emot. Det är därför viktigt att staden
även fortsättningsvis har bostäder att förmedla till nyanlända och där tror Folkpartiet att
vårt gemensamma bostadsbolag Lidingöhem har en viktig roll.
Amelie Tarschys Ingre (FP)
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Bilaga 3

§ 110 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända – yttrande
till Arbetsmarknadsdepartementet
Ersättaryttrande
Om jag hade haft rösträtt hade jag yrkat att Lidingö stads synpunkter formulerats
enligt följande:
Lidingö stad anser rent principiellt att lagstiftning som inskränker det kommunala
självstyret ska undvikas så långt det är möjligt. När det gäller mottagningen av
nyanlända rör det sig dock om ett nationellt åtagande där respektive kommun inte
kan ha den överblick som krävs för att se hur det egna åtagandet bör se ut. Vissa
kommuner får ett mycket stort antal nyanlända, samtidigt som det finns kommuner
som vägrar att teckna avtal med Migrationsverket. Ordningen med fördelning av
nyanlända genom länstal och kommuntal kan därför behöva säkerställas genom att
staten får möjlighet att anvisa nyanlända för bosättning oavsett om en kommun har
en överenskommelse om mottagande eller ej. Det bör också kunna leda till att
nyanlända snabbare kommer till en kommun vilket underlättar etableringen på
arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Sven Erik Wånell (V)
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