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§ 63 Dnr 2021/00007  

Remiss - En gemensam angelägenhet SOU 2020:46 

Kommunstyrelsens beslut 

Smedjebackens kommuns remissvar En gemensam angelägenhet SOU 

2020:46 inlämnas till Finansdepartementet. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Birgitta Eriksson-Granqvist (M) och  

Helena Giliusson (M)     

Ärendebeskrivning 

Från Finansdepartementet föreligger ett remissdirektiv gällande 

Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet  

(SOU 2020:46). Jämlikhetskommissionen har haft i uppdrag att föreslå 

åtgärder som kan utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, utbildning och 

arbetsvillkor. I uppdraget har också ingått att föreslå åtgärder som stärker 

enskildas ställning gentemot starka ekonomiska intressen. 

Jämlikhetskommissionens betänkande omfattar ca 1100 sidor, med ett 100-

tal förslag inom många olika politikområden. Samtliga förslag går att ta del 

av i sammanfattningen på sid 41-63.  

Remissvar 

Inledning 

Remissvaret är baserat på delar som rör kommunens verksamhet. 

Smedjebackens kommun är mycket positiva till Jämlikhetskommissionens 

uppdrag och hoppas att regeringen och riksdagen nu går vidare med förslag 

för att öka jämlikheten i samhället. Kommissionen har gjort ett mycket 

gediget arbete och lämnat ett omfattande och välarbetat betänkande. 

Områdena som diskuteras i betänkandet är mycket angelägna för 

Smedjebackens kommun. Kommunen ser en nära koppling till kommunens 

mål "En kommun för alla".  

Smedjebackens kommun har valt att fokusera på följande områden i 

betänkandet: 

Utbildning  

Att små- och medelstora kommuner har och står inför utmaningar inom 

området utbildning bör inte förringas. Ett statligt betänkande där utbildning 

utretts ur ett jämlikhetsperspektiv är därför mer än välkommet. Det är 

glädjande att i betänkandet se att flera av de föreslagna åtgärderna syftar till 
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att stärka små- och medelstora kommuner i deras arbete kopplat till 

utbildning på olika nivåer.  

Att göra det mer attraktivt att arbeta i områden med mindre gynnande 

förutsättningar som förskolepedagog eller lärare, att stärka lärarprofessionen 

samt utveckla en regional organisatorisk struktur för Skolverket ser vi som 

väldigt positiva förslag. I betänkandet beskriver författarna hur staten 

behöver ta ett tydligare ansvar i dessa frågor och andra frågor som rör 

utbildning, vilket är en uppfattning som Smedjebackens kommun delar. 

Smedjebackens kommun tillhör den grupp av kommuner där andelen 

invånare med eftergymnasial utbildning inte är så stor. Att betänkandet tar 

upp vikten av vuxenutbildning samt tankar om en strategi för 

distansutbildning är bra. Goda kommunikationer möjliggör pendling både till 

Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola från vår kommun. 

Möjligheten att studera på distans öppnar upp för fler att studera på 

eftergymnasial nivå oavsett livssituation.  

Integration 

Smedjebackens kommun är positiv till förslaget att kommunerna ska ha 

ansvaret för de samhällsorienterande insatserna medan Arbetsförmedlingen 

bör få ansvar för förberedelser för arbetsmarknaden. Detta kräver en god 

samverkan med myndigheter som finns nära. Så är det inte idag där närmsta 

Arbetsförmedling finns placerad i Ludvika, ca 2 mil från kommunen. 

Smedjebackens kommun är idag inte föreslaget att få ett statligt 

servicekontor. Smedjebacken vill åter lyfta betydelsen av att placera ett 

servicekontor i kommunen. 

Smedjebackens kommun är positiv till förslaget att arbetet mot så kallat 

hedersrelaterat våld och förtryck behöver intensifieras. Kommunen ser gärna 

att staten avsätter medel för detta vilket skulle göra det möjligt att förstärka 

socialtjänsten. 

Bostäder 

Smedjebackens kommun instämmer i stort i utredningens problem-

beskrivning gällande den svenska bostadsmarknaden. Särskilt vill vi 

poängtera utredningens konstaterande om att bostadsbristen i Sverige inte är 

generell. Däremot är boendet ojämlikt fördelat och det finns stora grupper 

idag har svårt att konkurrera om de bostäder som finns att tillgå. 

Smedjebackens kommun är negativ till rekommendationen att regionerna ska 

bedöma den regionala bostadsbristen för olika grupper och fördela "byggtal" 

gällande bostäder för dessa grupper mellan kommunerna. En sådan ordning 

vore alltför ingripande i det kommunala självstyret. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Smedjebackens kommun avstyrker förslaget om en översyn av Allbolagens 

bestämmelser om värdeöverföringar i syfte att precisera vilka förutsättningar 

som ska gälla för värdeöverföringar och analyseras i vilken mån sanktioner 

kan införas mot otillåtna värdeöverföringar. 

Smedjebackens kommun avstyrker förslaget att regeringen bör låta 

undersöka fler alternativ för en svensk social bostadssektor, däribland en 

statlig allmännytta, genom tilläggsdirektiv till utredningen om en socialt 

hållbar bostadsförsörjning, eller på något annat sätt.  

Smedjebackens kommun instämmer inte i bedömningen att ett allmännyttigt 

statligt bostadsbolag som verkar för boendelösningar för utsatta grupper bör 

analyseras. Att driva bostadsföretag bör även fortsättningsvis vara en 

kommunal och inte statlig uppgift. Staten ska på olika sätt skapa 

förutsättningar för kommunerna att ta sitt bostadsförsörjningsansvar för alla 

som bor i kommunen. Det är kommunerna som med sin stora kännedom om 

lokala förhållanden och lokal bostadsmarknad samt närhet till invånarna har 

de bästa förutsättningarna att ta detta ansvar.   

Smedjebackens kommun avstyrker förslaget om att det statliga 

investeringsstödet i större omfattning bör riktas till storstadsområdena. Det 

är viktigt att det finns samma regler och stödsystem i hela landet. Utöver att 

systemet skulle var missgynnande mot landsbygden riskerar det även att 

skapa både otydlighet, gränsdragningsproblem.    

Yrkande 

Jan Tholerus (C) och Fredrik Rönning yrkar bifall upprättat förslag till 

remissvar.  

Birgitta Eriksson-Granqvist (M) yrkar bifall till Moderaternas inlämnade 

förslag till remissvar. 

Efter framställd proposition mellan Jan Tholerus förslag och Birgitta 

Eriksson-Granqvists förslag förklarar ordförande att kommunstyrelsen 

beslutat bifalla Jan Tholerus förslag.          

_____ 

Beslutsunderlag 

Remissdirektiv SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet  

SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet Volym 1 

SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet Volym 2  

Arbetsutskottet 2021-03-23 § 33 

Remissvar från Moderaterna     
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