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Svar på motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om att inte ta emot de
asylsökande, ensamkommande flyktingbarn och nyanlända som anvisas till kommunen
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1.1.1.2

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att mottagande av
nyanlända invandrare för bosättning samt asylsökande ensamkommande
asylsökande barn är reglerat i lag och därför tvingande för kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes till kommunfullmäktige den 16 november 2016. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta att inte ta emot asylsökande, ensamkommande
flyktingbarn samt nyanlända som anvisas kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-01-08, förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att mottagande av
nyanlända invandrare för bosättning samt asylsökande ensamkommande
asylsökande barn är reglerat i lag och därför tvingande för kommunen.
Motion, 2016-11-07
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller det.
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Svar på motion angående invandringen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att mottagande av nyanlända invandrare för
bosättning samt asylsökande ensamkommande asylsökande barn är reglerat i lag och därför tvingande
för kommunen.
Sammanfattning
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion som anmäldes till
kommunfullmäktige den 16 november 2016. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta
att inte ta emot asylsökande, ensamkommande flyktingbarn samt nyanlända som anvisas kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-08
Motion från Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) om att inte ta emot asylsökande,
ensamkommande flyktingbarn samt nyanlända som anvisas kommunen, 2016-11-07.
Beskrivning av ärendet
Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning, enligt lag
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (Bosättningslagen).
Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan
skyddsbehövande samt anhöriga till dessa personer. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända
som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar.
Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på befolkningsstorlek, arbetsmarknad och
sammantaget mottagande av nyanlända och asylsökande. Kommunen erhåller statlig ersättning för
mottagande, både i form av grund- och schablonersättning samt ersättning för vissa kostnader som
återsöks.
Enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl (LMA) ska Migrationsverket anvisa
kommunerna att ta hand om ensamkommande asylsökande barn. Kommunen ansvarar för barnets
boende och omsorg och Migrationsverket betalar ut statlig ersättning för de kostnader som kommunen
har för mottagandet. Det antal som en kommun ska ta emot baseras på en anvisningsmodell med
samma parametrar som för nyanlända.
Kommunledningskontoret
Karin Martinsson
karin.martinsson@kungsbacka.se

1 (2)

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Karin Martinsson
Integrationschef

_________________________________________________________________________________________________________________

