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Remiss - Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att säga ja till regeringens förslag till lag om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning.

Reservationer och särskilda yttranden
Hans Sundgren (M), Viktor Wärnick (M) och Olle Persson (KD) reserverar sig till förmån
för Wärnicks yrkande och förslag till remissvar.
Daniel Persson (SD) och Bo Dahlin (SD) reserverar sig till förmån för Perssons yrkande.
Magnus Svensson (C) uttalar att han anser att man behöver se på systemet med kvoter och att
de som ej uppfyller sin kvot får betala till de kommuner som uppfyller sin kvot.

Ärendet
Mottagandet av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande i en kommun sker huvudsakligen genom att de nyanlända ordnar sitt boende på egen hand. De som inte ordnar boende
på egen hand tas emot i kommuner efter frivilliga överenskommelser mellan kommunen och
länsstyrelsen. Det mottagande som dessa överenskommelser leder till är inte tillräckligt för
att möta det ökade behovet av kommunmottagande som följer av att allt fler flyktingar och
andra skyddsbehövande beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Följden av det otillräckliga
mottagandet är långa väntetider på kommunanvisning. Det innebär att många nyanlända blir
kvar på anläggningsboenden under långa tidsperioder, vilket försenar etableringen. För att
säkerställa att nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd snabbt kan påbörja etableringen
på arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslås i denna promemoria en ny lag som innebär
att kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända för bosättning oavsett om kommunen har en
överenskommelse om mottagande eller inte. Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar
för samhället. När alla kommuner är med och tar emot nyanlända kommer fördelningen av
mottagandet bli mer proportionerligt i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och annat mottagande. Det bedöms leda till förbättrade
förutsättningar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i arbetslivet.

Beslutsunderlag
Promemoria ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända”.

Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Persson (SD) yrkar avslag på regeringens förslag.

Viktor Wärnick (M) yrkar att kommunstyrelsen avstyrker regeringens förslag och att
kommunstyrelsen som remissvar insänder följande:
Söderhamns kommuns ställningstagande
Söderhamns kommun avstyrker regeringens förslag till lag om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning.
Skäl för ställningstagandet
I en kommun sker mottagandet av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande huvudsakligen genom att de nyanlända ordnar boende själva. I övrigt gäller frivilliga överenskommelser mellan kommunerna och länsstyrelserna för att ta emot nyanlända invandrare
som inte ordnar boende på egen hand. Att genom lag tvinga kommuner att ta emot flyktingar
är en överträdelse av den kommunala självstyrelsen. Även om flertalet åtgärder vidtagits i
syfte att öka spridningen av nyanlända i landets kommuner anser inte Söderhamns kommun
att det vid en proportionalitetsbedömning inte skulle finnas andra alternativ för lagstiftaren
att pröva som skulle vara en mindre inskränkning av den kommunala självstyrelsen än det
tvång som nu föreslås. Människors frihet att själva välja var man vill bosätta sig måste
värnas. Denna rätt riskerar att urholkas om anvinsningsinstitutet kommer på plats. Därmed
inte sagt att större ansvar kan läggas på den enskilde invandraren att exemplevis fullfölja en
upprättad etableringsplan i en och samma kommun för bättre kvalitet, kontinuitet och
planering.
Olov Östlund (MP) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag att säga ja till
regeringens förslag till lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
Ordförande, Sven-Erik Lindestam (S), yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Magnus Svensson (C) avstår från att delta i beslutet och begär att ett särskilt yttrande tas till
protokollet, vilket medges.

Beslutsgång
Följande propositionsordning föreslås och godkänns:
Först ställs proposition på yrkandena om bifall eller avslag mot varandra, om
kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget ställs de två yrkandena om avslag mot varandra.
Ordförande ställer yrkandena om bifall mot yrkandena om avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla regeringens förslag till lag om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning.
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