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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

   
Plats och tid Möre Hotell, Söderåkra, 2010-11-17, 13.00 – 15.45            
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande 
 Jill Jonsson, S tjänstgörande ersättare för Peter Ludvigsson, S 
 Irma Folkesson, C 
 Marcus Johansson, C tjänstgörande ersättare för Hans-Olof Berg, C 
 Marie Jansson, KD 
 Håkan Algotsson, C 
 Ewy Svensson, M tjänstgörande ersättare för Mona Magnusson, M 
 Lena Gustafsson, V 
 Bert Appert, TP  
  
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
       
       
       
       
  
Utses att justera       
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2010-11-18 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 303 

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    

 Justerande        

   

   

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2010-11-17   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-11-18 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-12-10 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 303 
 

§ 303 Informationsmöte inför den nya etableringsreformen samt inför  
 överläggningar om nytt avtal gällande flyktingmottagning 
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Övriga deltagare  
 
  Närvarande § 
 Mari Andersson, Försäkringskassan 303 

Carin Wisth, Försäkringskassan 303  

Annelie Andersson, Försäkringskassan 303 

Jane Röse, Arbetsförmedlingen 303 

Thomas Andersson, Arbetsförmedlingen 303 

Cristina Gustafsson, Länsstyrelsen 303 

Anna Flink, socialförvaltningen 303 

Ros-Marie Engström, socialförvaltningen 303 

Charlotte Sandell, AMIE 303 

Tara Braem, AMIE 303 

Sofia Karlsson, AMIE  303 

Anita Pettersson, AMIE  
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KS § 303/10 10/KS0019 
Informationsmöte inför den nya etableringsreformen samt inför  
överläggningar om nytt avtal gällande flyktingmottagning 
 
Ärendebeskrivning 
 
2010-03-17 beslutade riksdagen om en ny lag som ska påskynda nyanländas 
etablering i arbets- och samhällslivet. Varje nyanländ ska utifrån sina förut-
sättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, 
komma i arbete och klara sin egen försörjning. 
 
Den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare gäller från och med 2010-12-01 och innebär förändrade eller nya 
ansvarsområden för Arbetsförmedlingen, kommunerna, Länsstyrelserna, 
Försäkringskassan samt Migrationsverket. Samtidigt införs en nya aktör – 
etableringslotsen.  
 
Utifrån detta har Cristina Gustafsson, Länsstyrelsen, Maria Andersson och 
Carin Wisth från Försäkringskassan samt Tomas Andersson och Jane Röse 
från Arbetsförmedlingen inbjudits för att informerar utifrån sina respektive 
ansvarsområde. 
 

Kommunernas ansvar och uppgifter 
 
• mottagande och bostadsförsörjning 

• att vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning 

• undervisning i SFI och annan vuxenutbildning 

• samhällsorientering, som blir en lagreglerad skyldighet för kommunerna 

• skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och 
ungdomar 

• att se till att övriga kommunala verksamhet och service kommer nyanlända 
till del 

• försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan 
på grund av nedsatt prestationsförmåga. 
 

Innan sommaren kommer en ny ersättningsförordning, vilken preciserar den 
ersättning som kommunerna kommer att få för de kostnader som uppstår i 
samband med mottagande av nyanlända.  
 

Fortsättning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 6  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2010-11-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
Fortsättning § 303/10, Informationsmöte inför den nya  
etableringsreformen samt inför överläggningar om nytt avtal  
gällande flyktingmottagning 
 
Statens ansvar och uppgifter 
 
Arbetsförmedlingen 
 
• har ett samordnande ansvar för insatserna 

• är stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter 

• ansvarar för etableringssamtalen 

• ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan 

• ansvarar för upprättande av etableringsplan 

• beslutar om etableringsersättning 

• är uppdragsgivare till lotsar 

• fastställer länstal efter samråd med Länsstyrelsen och Migrationsverket. 
 

Försäkringskassan 
 
• beslutar om etableringstillägg och bostadsersättningar 

• betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning. 
 

Länsstyrelserna 
 
• medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot 

nyanlända 

• tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av 
nyanlända 

• främjar regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, 
företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända 

• stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom SFI 
och samhällsorientering. 

 

Migrationsverket 
 
• tar fram nationell prognos för nyanlända 

• ansvarar för bosättning av vissa nyanlända 

• beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 303/10, Informationsmöte inför den nya  
etableringsreformen samt inför överläggningar om nytt avtal  
gällande flyktingmottagning 
 
Förslag på överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande föreligger. 
 
I överenskommelsen åtar sig Torsås kommun att årligen ta emot 30 ut-
länningar varav omkring 15 beräknas bosätta sig på egen hand och omkring 15 
som anvisas plats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. 
-----  

 
  

 
      


