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Justerat den 13 november 2018.

Kenneth Nilsson (S), ordförande

Maria Haglund (M), justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 november 2018.
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§ 233 Svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet
om ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb
etablering eller återvändande
Ärendenummer: Ks 627/2018
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Arbetsmarknadsdepartementet har inkommit till Örebro kommun med remiss
gällande Mottagandeutredningens betänkande ”Ett ordnat mottagande –
gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” (SOU 2018:22).
Utredningen föreslår flera förändringar i systemet för mottagande av
asylsökande och nyanlända. Utredningens huvudsakliga fokus har varit att
skapa ett sammanhållet system med ett tydligare helhetsperspektiv där några
aspekter på nuvarande ordning varit särskilt viktiga att förändra. Dels syftar
förändringarna till en jämnare fördelning mellan kommuner, en reformering av
eget boende (Ebo) samt att ersättningssystemet ska förenklas och tydliggöras.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-12
Förslag till yttrande, 2018-11-12
Missivbrev; Betänkande från mottagandeutredningen (SOU 2018:22): Ett
ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande.
Remiss: Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande (SOU 2018:22).
Underlag från Örebro kommun till SKLs remissarbete rörande
mottagandeutredningen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
samt att få lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
Proposition

Ordförande Kenneth Nilsson (S) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, d.v.s. Martha Wicklunds (V) yrkande om bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) yrkande om att få lämna ett
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särskilt yttrande som tas till protokollet under proposition, och finner att
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet.
2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande som tas till protokollet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

§ 234 Svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet
om ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Ärendenummer: Ks 1034/2018
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) har lämnat ett betänkande i form av en
kompletterande promemoria; Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande.
Promemorian ska remissbehandlas tillsammans med tidigare betänkande (SOU
2018:22) och svar lämnas senast 15 november till
Arbetsmarknadsdepartementet. Mottagandeutredningen föreslår i sitt
huvudbetänkande att en möjlighet till social prövning införs för asylsökande
som bosätter sig i eget boende i vissa kommuner. Betänkandet innehåller två
modeller för social prövning; en där enskilda boendelösningar prövas utifrån
vissa kriterier och en där denna modell kompletteras med att vissa
bostadsområden tillfälligt kan undantas från möjligheten till eget boende med
bibehållen dagersättning. Promemorian behandlar den kompletterande
modellen och lägger förslag som möjliggöra undantag i vissa bostadsområden.
Skälen till att den kompletterande modellen behandlas i en egen promemoria är
att regeringen ska kunna gå fram snabbare med införandet av en sådan
begränsning för eget boende. Det beskrivs som angeläget att en begränsning av
möjligheterna till eget boende genomförs tidigare än vad det är möjligt att
reformera hela systemet för asylmottagandet enligt övriga förslag i
Mottagandeutredningens betänkande.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-24
Förslag till yttrande, 2018-10-25
Missivbrev; Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) – remiss
av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för
asylsökande.
Promemoria; Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Betänkande; Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering
eller återvändande (SOU 2018:22)
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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