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SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande – svar på remiss från
Arbetsmarknadsdepartementet
Kommunstyrelsens beslut
Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10
oktober 2018, bilaga 1, överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet som Huddinge
kommuns yttrande över SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande.
Sammanfattning
Huddinge kommun har fått betänkandet ”Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar
för snabb etablering eller återvändande” på remiss från
Arbetsmarknadsdepartementet.
Ärendet har gått på internremiss till de tre skolnämnderna och socialnämnden.
Remissinstanserna är medvetna om de problem som finns hos rådande
mottagningssystem och är i grunden positivt inställda till de förändringar som
föreslås, men redovisar även en del synpunkter på utredningens innehåll.
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i utredningens problembeskrivning av
nuvarande mottagande och att systemet för ersättningar till kommunerna är
ineffektivt och administrativt betungande.
Det finns stora vinster med att integrationen i lokalsamhället kan börja tidigt precis
som föreslås i utredningen. Idag förlorar både de ankommande individerna och
kommunerna värdefull tid under väntan på asyl och bosättning och barnen kan
tvingas byta skola flera gånger under den första tiden i Sverige. Det är också bra om
mottagandet fördelas jämnare mellan kommunerna och att dessa kan påverka hur och
var asylboenden etableras.
Förvaltningen anser att utredningens förslag ger en god grund för nödvändigt
förändrings- och utvecklingsarbete och att förutsättningar för ett sammanhållet
mottagande förbättras, men anser att regeringen bör beakta ett antal synpunkter i den
fortsatta beredningen av ärendet.
Vid sammanträdet den 3 oktober 2018 återremitterade kommunstyrelsen ärendet till
förvaltningen för att även synpunkter på den kompletterande promemorian ”Ett
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socialt hållbart eget boende för asylsökande” skulle kunna inkluderas i
remissyttrandet till Arbetsmarknadsdepartementet.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M), Anneli Sjöberg (S) och Nujin Alacabek (V).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Protokollsanteckningar
Anneli Sjöberg (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga §13.1 till detta protokoll.
Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning.
Beslutet delges
Arbetsmarknadsdepartementet
Remissinstanserna

