MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-09

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:30-11:00

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice
ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Krister Mattsson (S), Göran
Edberg (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C), Johan Edenholm (KV),
Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Anders Bertilsson (SPI) ersätter
Johan Fahlen (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Micael Arnström (S)
Gunnel Johansson (S)
Lisa Mogren (V)
Stina Isaksson (SD)
Alexander Engman (L)

Övriga närvarande

Per Borg (kommundirektör)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Göran Edberg (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
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Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar
för snabb etablering eller återvändande
(2018 KS0236)
Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande och överlämnar det till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Beskrivning av ärendet

Regeringen har låtit utreda ett nytt system för mottagande och bosättning av asylsökande och
nyanlända. I mars 2018 lämnade utredningen sitt betänkande ”Ett ordnat mottagande –
gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” (SOU 2018:22).
Arbetsmarknadsdepartementet har skickat utredningen på remiss och vill ha svar senast 15
november. Hylte kommun har blivit utsedd till remissinstans. Utredningens förslag
sammanfattas nedan.
Obligatoriskt ankomstcenter
Utredningen föreslår att det ska vara obligatoriskt för asylsökande att bo i ett ankomstcenter
under den tid det finns behov av personlig inställelse. Migrationsverket ska göra en så stor del
av asylutredningen som möjligt under tiden i ankomstcentret. I ankomstcentret ska
Arbetsförmedlingen kartlägga den asylsökandes utbildning och yrkeserfarenheter. De
asylsökande ska även få grundläggande samhällsinformation och erbjudas en
hälsoundersökning.
Väntan i kommun
Asylsökande med god prognos för att få uppehållstillstånd ska efter den inledande fasen i
ankomstcentret anvisas till en kommun. Kommunen tar ansvar för boendet för dessa grupper.
Därtill ska kommunen erbjuda asylsökande som väntar i kommunen undervisning i svenska,
lokalt anpassad samhällsinformation samt insatser som syftar till att ge asylsökande kunskap
om och kontakter med den svenska arbetsmarknaden.
Social prövning av eget boende
Asylsökandes möjlighet att ordna eget boende under asyltiden begränsas genom att en modell
med social prövning införs. Prövning ska bara ske i kommuner som ansökt om det och där
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vissa kriterier är uppfyllda. Asylsökande som väljer att bo i ett eget boende som inte lever upp
till de krav som ställs i prövningen ska inte ha rätt till dagersättning.
Obligatoriskt avresecenter
Det ska vara obligatoriskt för asylsökande med ett verkställbart avlägsnandebeslut att under
den lagstadgade fristen för avresa bo i ett avresecenter, om inte särskilda skäl finns.
Asylsökande som inte följer detta ska inte ha rätt till dagersättning.
Nytt ersättningssystem
Ett nytt och förenklat system för ersättning till kommuner och landsting införs. Genom
ersättningssystemet ska staten ersätta kommunsektorn för kostnader för mottagandet av
asylsökande och för initiala kostnader för mottagandet av nyanlända invandrare, inklusive
försörjningsstöd och betydande kostnader för vård och omsorg de två första åren. Långsiktiga
och strukturella kostnader som uppstår till följd av flyktinginvandringen ska hanteras av
systemet för kommunalekonomisk utjämning. Ett generellt statsbidrag som ersätter
kommunerna i förhållande till sin måluppfyllelse i mottagandet av asylsökande ska införas.
Handlingar i ärendet







§251 KSAU Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande
Tjänsteskrivelse - Remiss: Ett ordnat mottagande
Ärendebeskrivning - Förslag på yttrande remiss: Ett ordnat mottagande
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på yttrande och överlämnar det till
Arbetsmarknadsdepartementet.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm
A.remissvar@regeringskansliet.se
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