Protokoll Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:
2015-09-09

§ 120

Yttrande över departementspromemoria Ett
gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
(Ds 2015:33).
Dnr: KS 2015/00949

Kommunstyrelsens beslut
−

Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Reservation
Anders Bengtsson (S), Ann Ahlbin (S), Sven-Arne Persson (S), Annika
Qvarnström (S) och Lena Olsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsdepartementet har översänt departementspromemoria ”Ett
gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända” på remiss. Synpunkter skall
vara departementet tillhanda senast 28 september 2015.
I departementspromemorian föreslås att en kommun skall vara skyldig att efter
anvisning från myndighet ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.
Syftet är att alla kommuner skall vara med och ta ett ansvar för en snabbare och
mer ändamålsenlig etablering av nyanlända än idag. Trots tidigare åtgärder som
syftat till att stimulera kommunerna att frivilligt ta emot nyanlända beräknas
antalet anvisningsbara platser i kommunerna bli långt från tillräckligt under de
kommande åren. Mottagandet av nyanlända är i dag mycket ojämnt fördelat
mellan kommunerna och inte anpassat till var förutsättningar för utbildning eller
etablering på arbetsmarknaden är mest gynnsamma. En tvingande lagstiftning
bedöms således vara nödvändig.

Beslutsunderlag

− Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-17
− Remiss Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända,
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-
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Protokoll Kommunstyrelsen
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promemorior/2015/06/ett-gemensamt-ansvar-for-mottagande-avnyanlanda/

Förslag på sammanträdet
Anders Bengtsson (S) yrkar att sista stycket under avsnitt 5.3 tas bort.
Forts. § 120
Sofia Nilsson (C) och Percy Eriksson yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner nedanstående beslutsgång
Ja-röst för ledningsutskottets förslag
Nej-röst för Anders Bengtssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
Ledamot

JA

Patric Åberg (M)
Siv Larsson (M)
Sofia Nilsson (C)
Christina Panfalk (KD)
Percy Eriksson (FP)
Ulf Holmén (MP)
Ann Ahlbin (S)
Anders Bengtsson (S)
Sven-Arne Persson (S)
Lena Olsson (S)
Annika Qvarnström (S)
Mats Rosenqvist (SD)
Summa

X
X
X
X
X
X

X
7

Nej

X
X
X
X
X
5

Beslutet skickas till:
a.registrator@regeringskansliet.se
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