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Förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande
Bilaga:
Överenskommelse

Ärendebeskrivning
Förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande har lämnats från Länsstyrelsen i Norrbottens län till Luleå
kommun.
Arbetsförmedlingen fattar efter samråd med länsstyrelserna och
Migrationsverket beslut om länstal (behov av platser för flyktingmottagning i
varje län). Därefter träffar länsstyrelsen överenskommelser med kommuner
inom länet för bosättning av nyanlända. En grundläggande förutsättning för
Luleå kommun att träffa överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande
av flyktingar och andra skyddsbehövande är tillgång på bostäder.
Arbetsmarknadsförvaltningen har kontaktat Lulebo och fått bekräftat att 20
lägenheter av varierad storlek, fördelade på olika stadsdelar kan reserveras
under 2012 för flyktingmottagning.
En kommun som tagit emot nyanlända har bland annat rätt till schablon‐
ersättning och ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd.
Bestämmelser om statlig ersättning till kommuner ges i förordningen
(2010:1122)om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Förslag till överenskommelse
1.

Luleå kommun åtar sig att under år 2012 ta emot 60‐80 nyanlända varav
‐ omkring 5‐10 beräknas bosätta sig på egen hand, och
‐ omkring 50‐75 anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverkets försorg.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2.

Staten genom Migrationsverket betalar under den period som
överenskommelsen gäller årligen till kommunen ut grundersättning
enligt § 9 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar.

Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta enligt
förslag från länsstyrelsen.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
‐
i enlighet med arbetsmarknadsförvaltningens förslag.
_____

Komplettering
Efter arbets‐ och personalutskottets sammanträde har ärendet kompletterats
enligt följande.
Galären och HSB har 2011‐11‐21 tillsammans erbjudit Luleå kommun att
under 2012 bidra med 6‐7 lägenheter totalt till flyktingmottagningen under
förutsättning att Luleå kommun behåller 2011 års nivå på
flyktingmottagningen.

Yrkanden
Yvonne Stålnacke (S) föreslår att punkt 1 ska ha följande lydelse:
Luleå kommun åtar sig att under 2012 ta emot 80‐100 nyanlända varav
‐

omkring 5‐10 beräknas bosätta sig på egen hand, och
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‐

omkring 70‐95 anvisas plats genom Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverkets försorg.

Annika Eriksson (MP), Anders Josefsson (M), Nina Berggård (V) och Carola
Lidén (C) instämmer i Yvonne Stålnackes förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1.

Luleå kommun åtar sig att under år 2012 ta emot 80‐100 nyanlända
varav
‐ omkring 5‐10 beräknas bosätta sig på egen hand, och
‐ omkring 70‐95 anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller
Migrationsverkets försorg.

2.

Staten genom Migrationsverket betalar under den period som
överenskommelsen gäller årligen till kommunen ut grundersättning
enligt § 9 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar.

_____

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen, Arbetsmarknadsförvaltningen
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