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Dnr KS/2015:357-109

Yttrande över remissen Ett gemensamt ansvar för
mottagande av nyanlända
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att yttrandet
över remissen Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända ska översandas till
Arbetsmarknadsdepartementet som Katrineholms kommuns synpunkter på remissen.
Ärendebeskrivning
Regeringen har tagit fram ett förslag till att lagstifta om att varje kommun ska ta emot
ett visst antal nyanlända, en ny lag om att mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning ska införas. Katrineholms kommun har valt att lämna sypunkter på
remissen.
Beslutet tas i enlighet med Delegationsordning för kommunstyrelsen iKatrineholms
kommun, yttranden som på grund av kort remisstid eller ärendets innehåll måste/kan
besvaras utan styrelsebeslut. Iärendet har samråd med kommunstyrelsens presidium
skett.
~~
öran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Arbetsmarknadsdepartementet, akten
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Ert datum

Er beteckning

Gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Bakgrund
Regeringen har tagit fram ett förslag till att lagstifta om att varje kommun ska ta emot
ett visst antal nyanlända, en ny lag om att mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning ska införas. Skälen till förslaget är att uppnå ett mottagande som
motsvarar behovet och är proportionerligt fördelat i förhållande till kommunernas
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och annat mottagande. I och med
förslaget ska en kommun kunna anvisas att ta emot nyanlända oavsett om kommunen
har en överenskommelse om mottagande eller inte. Förslaget gäller de som inte
ordnar boende på egen hand.
Mottagande av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande i en kommun sker
huvudsakligen genom att de nyanlända ordnar sitt boende på egen hand. Idag väljer
85 procent av de nyanlända var de själva ska bo. De som inte ordnar boende på egen
hand tas emot i kommuner efter frivilliga överenskommelser mellan kommuner och
länsstyrelsen. En anvisning får således endast göras till en kommun som träffat en
överenskommelse om mottagande och som godtar anvisningen i det enskilda fallet.
Katrineholms kommuns synpunkter på förslaget
Det aktuella förslaget från regeringen är att lagstifta om att varje kommun ska ta emot
ett visst antal nyanlända. Förslaget gäller människor som satt uppehållstillstånd och
därmed ska stanna och etablera sig i Sverige.
Lagen om eget boende, den så kallade EBO-lagen, gör att asylsökande tillåts ordna
boende på egen hand. Lagen förhindrar i praktiken att regeringens förslag skulle leda
till en bättre fördelning mellan kommunerna, eftersom 85 procent av de som fått
uppehållstillstånd själva väljer var de ska bo. Regeringens åtgärd omfattar alltså
endast de 15 procent som inte ordnar sitt eget boende. Så länge lagen finns, är det inte
möjligt att styra de nyanländas boende. Ett mottagande som motsvarar behovet och är
proportionerligt fördelat i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och annat mottagande kommer inte att uppnås
genom regeringens förslag om lagen om mottagande av vissa nyanlända.
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Katrineholms kommun anser att EBO-lagen ska avskaffas, alternativt revideras.
Detta skulle vara en åtgärd i rätt riktning mot en jämnare fördelning av asyl- och
flyktingmottagandet. Möjligheten till eget boende för asylsökande har fatt negativa
sociala konsekvenser i många kommuner och stadsdelar genom ökad trångboddhet
och fattigdom. Boendesituationerna blir ovärdiga och orimliga, framförallt för
barnen. Att ta barnperspektivet ibeaktande är oerhört viktigt. De flesta asylsökande
som väljer eget boende blir kvar i samma boende efter uppehållstillstånd.
Integrationsmöjligheterna blir nästintill obefintliga. Ett bra boende är en självklar
förutsättning för en bra integration.
Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande ger nyanlända rätt förutsättningar för
etablering i det svenska samhälls- och arbetslivet. Det är viktigt att hela samhället tar
ansvar för skyddsbehövande som ges asyl i Sverige och samtidigt tar tillvara den
resurs som nyanlända utgör. Ett framgångsrikt integrationsarbete är tillväxtfrämjande,
bidrar till att klara vårt framtida arbetskraftsbehov och välfärdens framtida
finansiering.
Katrineholms kommun avstyrker förslaget till ny lag om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning. Kommunen saknar boendemöjligheter för
nyanlända, som äx bra ur integrationssynpunkt. Katrineholms kommun vill ta emot
nyanlända på ett solidariskt sätt, men klarar det inte längre på grund av det stora
antalet nya svenskar som kommunen under många år tagit emot. För att de nyanlända
ska is en trygg och stabil tillvaro och kunna integreras snabbt i det svenska samhället,
krävs att boendekommunen har tillräckligt med resurser. Om detta saknas, blir det
ingen bra situation för dem. Hänsyn måste tas till kommunens sammantagna situation
beträffande arbetslöshet, arbetsmarknad och möjlighet att etablera sig på ett bra sätt.
Mot bakgrund av detta, avvisar Katrineholms kommun således förslaget om en
reglering av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och anser att
EBO-lagen ska avskaffas, alternativt revideras, för att få enjämn fördelning i
mottagandet. Regeringens förslag att lagstifta att alla kommuner ska ta emot ett visst
antal nyanlända löser inte den ojämna fördelningen i flyktingmottagandet.
~_
V
öran Dahlström(S)
Kommunstyrelsens ordförande
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