
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 

Vilka konsekvenser får riksdagens beslut för vår kommun? 

Under debatten i riksdagen måndag 4 juni 2018 i ärendet ”Extra ändringsbudget för 

2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd” (Finansutskottets betänkande 

20117/18:FiU49) klargjordes att  en majoritet i riksdagen ställer sig bakom regeringens 

förslag. 

Regeringens förslag framkommer i proposition 2017/18:252, rubriken är identiskt med 

rubriken i finansutskottets betänkande. 

Det vore fel att påstå att riksdagens beslut är lättläst.  

Ändå vet vi att Vänersborg berörs i högsta grad och förberedelser behöver göras för att 

hantera situationen. 

Migrationsverket har statens myndighetsuppdrag. Verket har i snabb följd avvecklat ett 

större antal boenden på olika orter i Sverige. Bakgrunden är såklart att antalet 

tillkommande nya asylsökande har minskat. Många har också efter lång väntetid fått 

sina beslut.  

Den aktuella gruppen som riksdagens beslut syftar på har funnits på många orter i 

Sverige. Det har redan överförts och överförs fortfarande ungdomar från andra orter till 

migrationsverkets anläggning Restad. I Vänersborg. 

Det är den fortsatta utbildningen i gymnasieskolan som är kärnan i beslutet. Därmed 

tillkommer en stor och ständigt växande uppgift på Kunskapsförbundet Väst. 

Vänersborg är den ena av förbundets två medlemskommuner.  

Men många ungdomar kommer att fortsätta sina studier på annan ort, i skolor där de 

började sin svenska utbildning. Därför finns också inom ramverket för den 

interkommunala ersättningen ett finansieringsproblem som måste lösas.  

Socialförvaltningen ser naturligtvis att snart kommer den tidpunkt då en utflyttning 

från anläggningsboendet till eget boendet blir aktuell. Jag behöver inte beskriva vilken 

belastning som faller på socialnämnden.  

Varken Kunskspsförbundet eller socialnämnden kan hantera uppgiften, här behövs en 

samordning och en uppbackning från hela kommunen. Samtal och överenskommelser 

med staten och regionen är nödvändiga, fortsatt samarbete med våra ideella 

organisationer och föreningar behövs.   

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

Hur ser kommunledningen på situationen och vilka insatser är 

planerade? 
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