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§ 251
Ansvar för kommunens flyktingmottagande
(KSKF/2016:585)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-24 § 116 Eskilstuna kommuns organisation för
integration och flyktingmottagande upphävs.
2. Ansvaret för kommunens åtaganden enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen) flyttas från
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
3. Finansieringen av flyktingmottagandet ska ske genom den statliga
schablonersättningen för nyanlända.
4. Ansvaret för flyktingguide/språkvän och föreningsmatchning flyttas från
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Projektmedel följer med uppdraget.
5. Reglementet för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kompletteras
enligt beslut i punkt 2 och 4.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget. Skriftig reservation lämnas (bilaga A).

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret
arbetar idag både strategiskt och operativt med flyktingmottagande och integration.
En del av de operativa verksamheterna har tidigare funnits på arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden. Kommunledningskontoret föreslår att de operativa
verksamheterna återförs till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för att
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där hitta synergier till andra verksamheter. Kommunledningskontoret ska behålla det
strategiska ansvaret för integration.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och
kommunledningen i att leda, styra och stödja kommunkoncernen vilket bland
annat innebär:
 Koncernstyrning
 Utvecklingsfrågor för koncernen (berör alla eller stora delar av
kommunkoncernen)
 Utvecklingsfrågor för Eskilstuna som ort
 Stödja kommunstyrelsen i uppföljnings- och uppsiktsplikten
 Politikernära uppgifter och stöd till olika politiska forum
I samband med översynen av kommunledningskontoret genomfördes en översyn av
det operativa arbetet med integration och flyktingmottagning. Arbetet innehåller flera
operativa delar som med fördel kan överföras till en facknämnd. Förslaget att flytta
ansvaret för flyktingmottagningen och arbetet med flyktingguide/språkvän till
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är ett sätt att renodla
kommunstyrelsen uppdrag men även att hitta synergier med andra verksamheter.
Finansiering
De medel som har använts till integrationsarbete på kommunledningskontoret har
varit tillfälliga projektpengar både externa och interna vilket har gjort det svårt att
bedriva ett långsiktigt arbete. För närvarande finns externa medel kopplat till projekt
för språkvän.
När integrationsarbetet bedrevs av dåvarande arbetsmarknads- och familjenämnden
(före 2012)användes det statliga anslaget för etableringsersättning. Det anslaget har
förändrats under åren beroende på hur stort ansvar kommunerna har haft. Nu får
återigen kommunerna ett allt större ansvar och anslaget från staten har ökat. En rimlig
finansiering av kommunens insatser för integration är genom det statliga anslaget.
Oavsett var ansvaret för integration och flyktingmottagning ligger så borde
finansieringen ska genom de medel vi får för att göra det vi är ålagda.
Från Migrationsverket får kommunen olika typer av ersättning bland annat finns en
schablonersättning som kommunen får per månad. En del av den ersättningen borde
ingå som finansiering för flyktingmottagandet. Förslaget är att arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsnämnden får ersättning från schablonersättningen med den faktiska
kostnaden för ansvaret för flyktingmottagandet och för flyktingguide/språkvän samt
föreningsmatchning. För 2017 beräknas den kostnaden vara 600 000 kronor.
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Utöver det följer de projektmedel som kommunen fått för integrationsarbete med till
arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden. Även ansvaret för att redovisa
projekten följer med.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno
Escobar (-) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ett
ändringsyrkande enligt följande;
 Att kommunen ges i uppdrag att aktivt arbeta för att befolkningsökningen anpassas efter
tillväxten av jobb, bostäder, utbildningsplatser samt möjligheten att inkludera nya som
befintliga invånare i samhällsgemenskapen.
Anton Berglund (SD) instämmer i Kim Fredrikssons (SD) yrkanden.
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt avslag på
Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag med ändringsyrkande.



Jari Puustinens (M) yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD)
ändringsyrkande.

Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag undantaget ändringsyrkandet som yrkats av Kim
Fredriksson (SD) med flera. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att
bifalla kommunledningskontorets förslag.
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att bifall till Kim
Fredrikssons (SD) med fleras ändringsyrkande ställs mot avslag till detsamma som
yrkats av Jimmy Jansson (S). Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
att avslå Kim Fredrikssons (SD) med fleras ändringsyrkande.
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Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jari Puustinens (M) förslag, innebärande att avslå ändringsyrkandet,
röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, innebärande att bifalla
ändringsyrkandet, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Sarita Hotti (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nina Tuncer (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
13

2

0

Omröstningsresultat
Med 13 JA-röster för bifall till Jari Puustinens (M) förslag mot 2 NEJ-röster för bifall
till Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jari Puustinens (M) förslag, innebärande att
avslå ändringsyrkandet.
______
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