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§ 243
Svar på motion om att avtal för mottagande av
nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige
(KSKF/2015:279)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservationer
Seppo Vuolteenaho (SD) och Ann-Kristin Eriksson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 22 april 2015 lämnat in en motion där han föreslår
att alla avtal som berör mottagning av nyanlända ska beslutas av
kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
oktober 2015. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 24 maj 2012, §
116, behandlat ett ärende om tydliggörande av Eskilstuna kommuns ansvar för
integration och flyktingmottagande. Ärendet behandlar främst ansvarsfördelningen
mellan kommunens nämnder. I det nu pågående arbetet med reviderade
reglementen för nämnderna tydliggörs ansvarsfördelningen även i reglementena.
Av kommunfullmäktiges beslut framgår bland annat att kommunstyrelsen ansvarar
för externa kontakter med Migrationsverket och länsstyrelsen gällande
flyktingmottagande. Här ingår att vara huvudman för överenskommelser om
mottagande som träffas mellan kommunen och de statliga myndigheterna. Arbetet
ska ske i samarbete med berörda nämnder.
Det är framförallt två typer av överenskommelser som tecknas. Överenskommelse
om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare tecknas mellan Eskilstuna
kommun och staten genom Länsstyrelsen i Södermanlands län. Överenskommelse
om mottagande av samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, s.k. ensamkommande barn, träffas mellan Eskilstuna kommun och
Migrationsverket. Kommunstyrelsen ansvarar för dessa avtal i enlighet med
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kommunfullmäktiges beslut från den 24 maj 2012 och överenskommelserna
tecknas i regel en gång per år.
Kommunledningskontoret anser att beslutsprocessen kring de här
överenskommelserna behöver förtydligas, men delar inte motionärens uppfattning
att besluten i normalfallet ska fattas i kommunfullmäktige.
Kommunledningskontorets uppfattning är att ärenden med de typer av
överenskommelser som nämns ovan istället på ett tydligare sätt ska lyftas till
kommunstyrelsen för beslut. En öppning behöver dock finnas för att, precis som
inom andra områden, kunna fatta ordförandebeslut i brådskande ärenden.
I vissa fall kan de typer av avtal som nämns ovan vara av principiell beskaffenhet
och större vikt för kommunen. I de fallen ska ärendena, enligt 3 kapitlet 9 §
kommunallagen, alltid lyftas till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag att avslå
motionen.
Seppo Vuolteenaho (SD) och Ann-Kristin Eriksson (SD) yrkar avslag på
kommunledningskontorets förslag och bifall till motionen.
Maria Chergui (V) och Ingrid Sermeno Escobar (MP) instämmer i Jimmy Jansson
(S) yrkande. De yrkar också avslag på Seppo Vuolteenahos (SD) med fleras
yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets
förslag att avslå motionen.
 Seppo Vuolteenahos (SD) med fleras yrkande att avslå
kommunledningskontorets förslag och bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla
kommunledningskontorets förslag att avslå motionen.
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av
kommunfullmäktige
Idag tecknar kommunen avtal med länsstyrelsen att årligen ta emot 15 nyanlända för
bosättning i kommunen. Rätten att teckna dessa avtal låg tidigare på kommunfullmäktige men
har delegerats till kommunstyrelsens ordförande. Det är givetvis många besluts som har
delegerats till olika nämnder och enskilda beslutsfattare. Det som är av vikt att beakta innan
delegation sker är om det är av principiell betydelse. Det nämnda avtalet anser jag är i allra
högsta grad av en principiell betydelse. Vilket gör det direkt olämpligt att det är delegerat till
en enskild politiker. Liknade ärenden har behandlats i flertalet domstolar till motionens
bedömning. I skrivande stund är det färskaste exemplet förvaltningsrätten i Växjö där beslutet
om delegation från kommunfullmäktige upphävs. Så ur ett juridiskt perspektiv vore det på sin
plats att städa upp i delegationsordningarna med start kring dessa typer av avtal.
Frågan har också en tydlig demokratiskt tyngd då mottagning av nyanlända är en
kontroversiell fråga som ofta berör. Frågan blir särskilt viktig att diskutera nu när kommunen
har stora utmaningar med att inkludera nya invånare och har akut bostadsbrist. Exempelvis
finns det idag tiotusentals personer i bostadskö till de kommunala fastighetsbolagen. Detta har
i praktiken lett till att de 15 nyanlända avtalet avser fått gå före i bostadskön.
Sammanfattningsvis anser jag att nuvarande ordning med att detta avtal aldrig passerar någon
nämnd eller kommunfullmäktige är ohållbart. Både ur ett juridiskt perspektiv men även ur ett
demokratiskt perspektiv.

Med anledning av detta yrkar jag på följande:
-

Att alla avtal som berör mottagning av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Vedad Begovic 016-710 87 58
Andreas Lindbom 016-710 54 80
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om att avtal för mottagande av
nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 22 april 2015 lämnat in en motion där han föreslår
att alla avtal som berör mottagning av nyanlända ska beslutas av
kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontorets beredning
Kommunfullmäktige behandlade den 24 maj 2012, § 116, ett ärende om
tydliggörande av Eskilstuna kommuns ansvar för integration och
flyktingmottagande. Ärendet behandlar främst ansvarsfördelningen mellan
kommunens nämnder. I det nu pågående arbetet med reviderade reglementen för
nämnderna tydliggörs ansvarsfördelningen även i reglementena.
Av kommunfullmäktiges beslut framgår bland annat att kommunstyrelsen ansvarar
för externa kontakter med Migrationsverket och länsstyrelsen gällande
flyktingmottagande. Här ingår att vara huvudman för överenskommelser om
mottagande som träffas mellan kommunen och de statliga myndigheterna. Arbetet
ska ske i samarbete med berörda nämnder.
Det är framförallt två typer av överenskommelser som tecknas. Överenskommelse
om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare tecknas mellan Eskilstuna
kommun och staten genom Länsstyrelsen i Södermanlands län. Överenskommelse
om mottagande av samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, s.k. ensamkommande barn, träffas mellan Eskilstuna kommun och
Migrationsverket. Kommunstyrelsen ansvarar för dessa avtal i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut från den 24 maj 2012 och överenskommelserna
tecknas i regel en gång per år.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2015-10-22

2 (2)

Kommunledningskontoret anser att beslutsprocessen kring de här
överenskommelserna behöver förtydligas, men delar inte motionärens uppfattning
att besluten i normalfallet ska fattas i kommunfullmäktige.
Kommunledningskontorets uppfattning är att ärenden med de typer av
överenskommelser som nämns ovan istället på ett tydligare sätt ska lyftas till
kommunstyrelsen för beslut. En öppning behöver dock finnas för att, precis som
inom andra områden, kunna fatta ordförandebeslut i brådskande ärenden.
I vissa fall kan de typer av avtal som nämns ovan vara av principiell beskaffenhet
och större vikt för kommunen. I de fallen ska ärendena, enligt 3 kapitlet 9 §
kommunallagen, alltid lyftas till kommunfullmäktige för beslut.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Tryggve Lundh
Utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till:
Motionären
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§ 305
Svar på motion om att avtal för mottagande av
nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige
(KSKF/2015:279)
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 22 april 2015 lämnat in en motion där han föreslår
att alla avtal som berör mottagning av nyanlända ska beslutas av
kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
oktober 2015. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 24 maj 2012, §
116, behandlat ett ärende om tydliggörande av Eskilstuna kommuns ansvar för
integration och flyktingmottagande. Ärendet behandlar främst ansvarsfördelningen
mellan kommunens nämnder. I det nu pågående arbetet med reviderade
reglementen för nämnderna tydliggörs ansvarsfördelningen även i reglementena.
Av kommunfullmäktiges beslut framgår bland annat att kommunstyrelsen ansvarar
för externa kontakter med Migrationsverket och länsstyrelsen gällande
flyktingmottagande. Här ingår att vara huvudman för överenskommelser om
mottagande som träffas mellan kommunen och de statliga myndigheterna. Arbetet
ska ske i samarbete med berörda nämnder.
Det är framförallt två typer av överenskommelser som tecknas. Överenskommelse
om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare tecknas mellan Eskilstuna
kommun och staten genom Länsstyrelsen i Södermanlands län. Överenskommelse
om mottagande av samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, s.k. ensamkommande barn, träffas mellan Eskilstuna kommun och
Migrationsverket. Kommunstyrelsen ansvarar för dessa avtal i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut från den 24 maj 2012 och överenskommelserna
tecknas i regel en gång per år.
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Kommunledningskontoret anser att beslutsprocessen kring de här
överenskommelserna behöver förtydligas, men delar inte motionärens uppfattning
att besluten i normalfallet ska fattas i kommunfullmäktige.
Kommunledningskontorets uppfattning är att ärenden med de typer av
överenskommelser som nämns ovan istället på ett tydligare sätt ska lyftas till
kommunstyrelsen för beslut. En öppning behöver dock finnas för att, precis som
inom andra områden, kunna fatta ordförandebeslut i brådskande ärenden.
I vissa fall kan de typer av avtal som nämns ovan vara av principiell beskaffenhet
och större vikt för kommunen. I de fallen ska ärendena, enligt 3 kapitlet 9 §
kommunallagen, alltid lyftas till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 november 2015, § 243, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag innebärande att
motionen avslås.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2015,
§ 260 på grund av tidsbrist.
_____
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§ 110
Motion om att avtal för mottagande av nyanlända
ska beslutas av kommunfullmäktige
(KSKF/2015:279)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 22 april 2015 lämnat in en motion om att ett avtal
för mottagnade av nyanlända ska beslutas sav kommunfullmäktige. Motionären
yrkar på följande:
- Att alla avtal som berör mottagning av nyanlända ska beslutas av
kommunfullmäktige.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

