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§110 Yttrande över betänkandeDs 2015:33 .. Ett
gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända ..
2015-KS-299
Kommunstyrelsen beslutar
att till Arbetsdepartementet avge yttrande enligt upprättat förslag till
yttrande, Bilaga l.

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsdepartementet har till Staffanstrops kommun översänt
departementspromemorian "Ett gemensamt mottagande av nyanlända" för
yttrande. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen
eller materialet i betänkandet.
I ärendet förligger kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-08-14
samt ett förslag till yttrande, (Bilaga 1), daterat 2015-08-31.

Yrkanden
Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att till
Arbetsdepartementet avge yttrande enligt i ärendet upprättat förslag med
undantag av yttrande under avsnitten 5.5 första stycket och 5.7.3 som
behandlar kommunens möjlighet att överklaga volymtilldelning.
Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Richard Olsson (SD), att
kommunstyrelsen ska besluta att till Arbetsdepartementet avge yttrande
enligt upprättat förslag till yttrande, Bilaga l.

Beslutsgång
Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) m.fl.
yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition.
Den som bifaller Nino Vidovics (M) m.fl. yrkande röstar ja.
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 7 ja-röster och 6 nejröster beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) m.fl. yrkande enligt ovan.
Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 110
Ordinarie ledamöter
Christian Sonesson (M)
Pierre Sjöström (S)
Nino Vidovic (M)
Laila Olsen (S)
Liliana Lindström (M)
Torbjörn Lövendahl (S)
Eric Tabich (M)
Richard Olsson (SD)
Tina Xhemajli (M)
Carina Dilton (S)
Björn Magnusson (FP)
David Wittlock (MP)
Yvonne Nilsson (C)
Totalt

Tjänstgörande ersättare
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Reservationer
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar skriftligt till förmån fö r
eget yrkande, se bilaga l.
Särskilda uttalanden
Richard Olsson (SD) lämnar en proto kollsanteckning, se bilaga 2.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 91, 2015
Tj änsteskrivelse 2015-08-14
Bilaga l, förslag till yttrande 2015-08-31
Remiss

Ordfö ran dens signatu r

Justerandes signatu r

Utdragsbestyrkande

Reservation Yttrande över betänkande
"Ett gemensamt ansvar för mottagande
av nyanlända"
Staten har aviserat att den kommer med någon form av tvingande krav
för ett solidariskt flyktingmottagande mellan Sveriges kommuner.
Flera M-styrda kommuner med restriktivt flyktingmottagande
framhåller att tvång inte är en framkomlig väg, att det kommunala
självstyret inte får inskränkas och hänsyn tas till bostadsituationen i
respektive kommun .
Men det finns ingen annan lösning på problemet än att alla tar emot.
Om samtliga EU-Iänder och samtliga kommuner tog "sin kvot" skulle
det innebära att en kommun skulle behöva motta en flykting per tusen
invånare. För Hjärups del hade det inneburit en familj på fyra personer,
för Staffanstorps tätort tre familjer (på 4 personer) d.v.s. 12 personer
sammanlagt. Problemet är att EU-Iänderna inte tillämpar ett solidariskt
flyktingmottagande och att Sveriges kommuner inte heller ställer upp
solidarisk för att lösa den akuta situationen som har uppstått pga.
Syrien-konflikten. Det kommer flera hundra om dagen som har riskerat
livet, det är människor i nöd som måste tas emot. Vi måste hjälpas åt
mellan kommunerna att dela på ansvaret, det görs inte tillräckligt väl.
Att hjälpa utsatta människor i ett nödläge måste anse vara viktigare än
i alla lägen hävda det kommunala självstyret. Samma personer som
hävdar att man ska tvinga alla EU-Iänder att solidarisk dela på den
uppkomna flyktingsströmmen anser att man inte ska tvinga svenska
kommuner till samma solidariska handlingar. En dubbelmoral.
Där är vi konsekventa och vi anser därför att kommunerna inte ska
kunna överklaga ett statligt beslut om volymtilldelningen.

Staffanstorp den 31 augusti 2015
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun
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Protokollsnotering ärende 2015-KS-299 Yttrande över betänkandeDs
2015:33 "Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända"
Vi Sverigedemokrater anser inte att tvingande lagstiftning som minskar kommunernas
självstyrelse är rätt väg att gå för att få rätsida på det gemensamma ansvaret för
mottagande av nyanlända.
För att lösa dagens situation så borde istället ekonomiska incitament till kommunerna
reglera mottagningen. Med tillräckligt höga ersättningar till kommunerna skulle alla köer
försvinna.
Parallellt med detta måste staten verka för att normalisera strömmen av nyanlända till
Sverige och arbeta för ett gemensamt världsansvar. Att satsa resurser på grundorsakerna
bakom problemhärdarna.
Löser vi grundorsakerna så kommer det inte längre att finnas problem med mottagande av
nyanlända och det kommer att finnas tillräckl igt med platser i kommuner på frivillig basis.
Vi Sverigedemokrater ville återremitera detta yttrande för att få in våra ovanstående
synpunkter men eftersom remissvaret skall vara Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda
senast den 28 september 2015 fanns på grund av tidsbrist inte detta alternativ.
Därför röstade vi på det minst dåliga förslaget där kommunen verkar för att få möjlighet till
att överklaga beslut om volymen på antalet nyanlända som anvisas till kommunen.
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