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Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för
mottagande av nyanlända - PM från
Arbetsmarknadsdepartementet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens skrivelse som sitt yttrande om lagförslag av
ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända och skickar yttrandet till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Sammanfattning
Huddinge kommun är till invånarantal Sveriges 14:e största kommun, enligt uppgift
från SCB. Kommunen har tagit emot många flyktingar och andra skyddsbehövande
genom den överenskommelse kommunen har med Länsstyrelsen, genom aviseringar
och genom att många väljer att på egen hand bosätta sig i Huddinge kommun.
Förvaltningen har på socialnämndens uppdrag arbetat intensivt med att skapa ett
värdigt och bra mottagande för alla skyddsbehövande som kommer till kommunen.
Arbetet med att skapa delaktighet och en snabb process har uppmärksammats på flera
håll. Det är av vikt att Huddinge kommun kan fortsätta att ge ett gott och värdigt
bemötande för de personer i behov av skydd som kommer hit.
Eftersom Huddinge är en stor kommun och har arbetat intensivt med att skapa ett
värdigt mottagande hoppas vi att våra erfarenheter som vi sammanställer i detta
yttrande kan vara till nytta för Arbetsmarknadsdepartementet i deras arbete med
fortsatt beredning av lagförslaget.
Förvaltningens uppfattning är att lagförslaget bör leda till ett jämnare och mer
förutsägbart system än dagens som endast förlitar sig på frivilliga överenskommelser.
Utredarna bakom lagförslaget menar att kommuner som Huddinge inte kommer att få
ett ökat antal nyanlända om lagförslaget går igenom. Detta eftersom Huddinge redan
har en överenskommelse, tar emot ett högt antal skyddsbehövande frivilligt och är en
kommun där flyktingar själva väljer att bosätta sig och därför i praktiken tar emot
många nyanlända.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Anneli Sjöberg (S) Mats Arkhem (SD),
Marianne Broman (MP), Madeleine Johansson (V), Carin Nyh, utvecklingsledare.
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Gunilla Helmerson (M), Anneli Sjöberg (S), Marianne Broman (MP) och Madeleine
Johansson (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Mats Arkhem (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag.
Efter detta förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner
Ordföranden Gunilla Helmerson (M) ställer propositioner efter varandra, dels till
föreliggande förslag, dels till Mats Arkhem (SD) yrkande om avslag till föreliggande
förslag och finner att socialnämnden beslutar att bifalla föreliggande förslag,
förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2015-09-16.
Reservationer
Mats Arkhem (SD) reserverar sig mot socialnämndens beslut, se bilaga till
protokollet, daterat 2015-09-23.
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