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 § 92/2022 

Svar på remiss angående förslag om att upphäva Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för 
äldre under covid-19-pandemin (Dnr KS2022/0667) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag att upphäva 
föreskrifterna (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-
19-pandemin med tillhörande konsekvensutredning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss angående förslag om att upphäva Socialstyrelsens föreskrifter 
(HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin 
Bilaga Remiss från Socialstyrelsen angående förslag att upphäva HSLF-FS 2020_46 , svar 
senast den 27 april 2022 .msg 
Bilaga Konsekvensutredning upphäva HSLF-FS 2020_46.docx 
Bilaga Författning förslag upphäva HSLF-FS 2020_46.pdf 

Beslut 

1. Kungälvs kommun tillstyrker förslaget om att upphäva Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre 
under covid-19-pandemin. 
 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
__________ 
 
Expedieras till:  Socialstyrelsen 

För kännedom till: 
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 § 94/2022 

Svar på remiss - Inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik 
laddinfrastruktur (Dnr KS2022/0737) 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har skickat ut en inbjudan till samråd inför Klimatklivets utlysning om stöd till 
publik laddinfrastruktur. 
 
Samrådet syftar till att ta reda på om etablering av publik laddinfrastruktur enligt kriterierna för 
utlysningen planeras inom de närmaste tre åren och i så fall var. Klimatklivet önskar att i 
samrådet få ta del av inspel om marknadens behov av publik laddinfrastruktur i länet, sam om 
utlysningen ger de möjligheter till stöd som ni anser behövs. 
 
I samrådet önskar Länsstyrelsen få information om det är planerat för etablering av 
laddinfrastruktur enligt anbudskriterierna1 på de platser som planeras vara öppna för anbud. 
Vidare vill Länsstyrelsen även ta del av inspel om det finns behov av stöd till publik 
laddinfrastruktur på någon eller några av de platser/områden som exkluderats från 
utlysningen. I enlighet med nya förändringar i Plan- och bygglagen kommer viss nybyggnation 
och övrig byggnation att påverkas, därför kommer utbyggnad att laddinfrastrukturen att ske. 

 
Kungälvs kommun har ett samarbete med Kungälv Energi AB och har haft möte om 
samverkan i dessa frågor. Kungälv Energi har vidare avtal med andra aktörer. 
 
Förvaltningen ser inget ytterligare behov av laddinfrastruktur på någon eller några av de platser 
eller områden som exkluderats från utlysningen.  
 
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till svar i frågeformuläret skickas in som svar på 
remissen och att paragrafen justeras omedelbart.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik 
laddinfrastruktur 
Bilaga Stöd till publik laddinfrastruktur PPT vt22.pptx 
Bilaga Inbjudan till Samråd.pdf 
Bilaga Inbjudan till samråd om stöd från Klimatklivet till publik laddinfrastruktur.msg 
Bilaga Frågeformulär till samråd om publik laddinfrastruktur 
Bilaga Västra Götaland Kartunderlag samråd 2022-1 

Beslut 

1. Frågeformuläret skickas in till Länsstyrelsen som svar på remissen. 
2. Paragrafen justeras omedelbart.  

__________ 
Expedieras till:  Länsstyrelsen 
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 § 95/2022 

Svar på remiss - Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa 
skyddsbehövande (Dnr KS2022/0788) 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på lagrådsremissen åtgärder för en 
jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande. 
 
I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. för att åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för 
skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv.  
 
Berörda verksamheter inom förvaltningen har tagit del av förslaget och har inga synpunkter på 
lagrådsremissen.  

Yrkande  
Morgan Carlsson (SD): Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidium i uppdrag att i 
remissvaret till regeringen: 
 
1. motsätta sig fördelning som frångår det grundlagsskyddade kommunala självstyret 
2. lämna ett utlåtande från Kungälvs kommun att motsäga sig fördelningsmodell(er) som 
baseras på arbetsmarknaden men bortser från kommunens bostadssituation 
3. kräva att schablonbelopp ska redovisas 
4. begära att schablon för boende ska baseras på kommunernas faktiska kostnader 
5. tydliggöra ansvarsförhållande vad gäller meningsfull sysselsättning samt ersätta Kungälvs 
kommun för dessa kostnader som åligger staten 
6. tillstå behovet av punkt 1, 2, och 4 vad gäller övrig fördelningskvot inom migration 
 
Miguel Odhner (S): Kungälvs kommun har tagit del av remissen. Kungälvs kommun lämnar en 
enda synpunkt enligt nedan:  
 
För att uppnå en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande, måste 
kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder enligt 6 § Bosättningsförordningen 
(2016:39) vägas in som faktor utöver de kriterier som anges i 7 § andra stycket 
bosättningslagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
 
Miguel Odhner (S): Avslag på Morgan Carlssons (SD) yrkande.  
Ancy Wahlgren (UP): Bifall till Miguel Odhners (S) yrkande 
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Miguel Odhners (S) yrkande 
 
Erik Andreasson (V): Förvaltningens förslag till remissvar antas.  
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande. 

 
 Omröstning begärs inte. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa 
skyddsbehövande 
Bilaga Remiss av Utkast till Lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för 
vissa skyddsbehövande, svar senast 29 april 2022.msg 
Bilaga PM Utkast till lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa 
skyddsbehövande.pdf 

Beslut 

1. Kungälvs kommun har tagit del av remissen. Kungälvs kommun lämnar en 
enda synpunkt enligt nedan:  
 
För att uppnå en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande, 
måste kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder enligt 6 § 
Bosättningsförordningen (2016:39) vägas in som faktor utöver de kriterier 
som anges i 7 § andra stycket bosättningslagen (2016:38) om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

__________ 
Morgan Carlsson (SD) och Rolf Carlsson (SD) lämnar en gemensam anteckning till protokollet. 
 
Expedieras till:  ju.remissvar@regeringskansliet.se (Dnr Ju2022/01303) 

 
 

 



Kungä lv  2022-04-27 Dnr KS2022/0788-3 

 
Svar på remiss för jämnare fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande 

 

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens presidium i uppdrag att i remissvaret till regeringen:  
 

1. motsätta sig fördelning som frångår det grundlagsskyddade kommunala självstyret 

2. lämna ett utlåtande från Kungälvs kommun att motsäga sig fördelningsmodell(er) som baseras på 

arbetsmarknaden men bortser från kommunens bostadssituation  

3. kräva att schablonbelopp ska redovisas  

4. begära att schablon för boende ska baseras på kommunernas faktiska kostnader  

5. tydliggöra ansvarsförhållande vad gäller meningsfull sysselsättning samt ersätta Kungälvs kommun för 

dessa kostnader som åligger staten  

6. tillstå behovet av punkt 1, 2, och 4 vad gäller övrig fördelningskvot inom migration 

Bakgrund 
 

I samband med den flyktingkris som följts av Rysslands hänsynslösa krig i Ukraina ombes Kungälvs 

kommun att yttra sig om regeringens förslagna lagförändringar.  

Sverigedemokraterna Kungälv är positiva till att ge tillfälligt skydd åt de som flyr samtidigt måste ett 

mottagande utgå i från respektive kommuns förutsättningar. Möjligheterna att hjälpa flyktingar från 

kriget i vårt närområde är tyvärr långt mer begränsade än om Sverige inte tidigare tagit emot stora 

volymer från avlägsna delar av världen. Det är beklagligt då många av dessa saknade verkliga 

skyddsskäl. Förutsättningarna för ett bra mottagande begränsas också genom att regeringen inte 

beaktar att kommunerna själva bäst kan avgöra hur många boende kommunen kan bistå med men också 

genom att regeringen inte tar ansvar för de ersättningar som åligger staten.  

 

Sverigedemokraterna anser att det är av betydande vikt att underlaget till kommunstyrelsens ledamöter 

innehåller information som rör ersättningar då ledamöterna i kommunstyrelsen bär ansvar för både 

verksamheternas kvalité och kommunens ekonomi. Vi anser att uppgifterna i lagrådsremissen är 

otillräcklig när ansvar, ersättningsnivåer och fördelningsmodell inte redovisas. En sådan betydande 

information ska kommunen kräva av regeringen.  

 

 ”Ersättningssystemet ska utformas så att ersättningen kan betalas ut på ett enkelt sätt och med 
utgångspunkt att täcka de genomsnittliga kostnaderna och inte ge upphov till onödiga administrativa 

kostnader för kommunerna. Kommunerna bör därför ersättas genom schablonbelopp.” 

 

Sverigedemokraterna tror att varje kommun själva vet sina förutsättningar bäst och därför anser vi att en 

påtvingande fördelningsmodell är negativt. Ett system som bygger på frivillighet skulle ge en fördelning 

som möter den enskilda kommunens förutsättningar.  

Om regeringen ändå väljer att gå vidare med lagstiftningen och upprättar en påtvingande fördelning 

måste denna fördelning ta hänsyn till bostadssituationen i den mottagande kommunen. Detta har 

kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner (S) tidigare instämt i när han tog delar av 

Sverigedemokraternas förslag som sitt eget i skrivelser till länsstyrelsen, myndigheten som hanterar 

regeringens påtvingande beslut.  



Sidä 2 

Vi anser även att dagens bosättningslag går stick i stäv fördelningsmodellen då ansvaret vad gäller EBO 

åläggs kommunen trots att kravet om att ordna egen bostad. Man kan också ifrågasätta 

fördelningsmodeller som inte tar kommunens bostadssituation i beaktande och varför 

ersättningsmodeller inte baseras på de faktiska kostnaderna. Om skälet till fördelningsmodeller är att 

åtgärda tidigare snedfördelning, då ofta glest befolkade kommuner, med förhållandevis låga kostnader 

för bostäder, tagit emot en stor andel migranter, så behöver man fortfarande lämna ersättning för den 

faktiska kostnaden för de boenden som lokaliseras till olika delar av landet. 

 

Slutligen vill vi belysa att flyktingarna som remissvaret avser kommer att omfattas av LMA. 

Sysselsättning är därmed ett statligt ansvar. Det finns risk att staten kommer ha svårigheter att ordna vad 

som beskrivs i stycket om ”meningsfull sysselsättning”. Om kommunerna ska ansvara för flyktingarna 

som omfattas av massflyktsdirektivet behöver detta uppdrag tilläggas samt stöd i form av 

kostnadsersättning. 
 

 

 

Victoria Dahlqvist (gruppledare)    Morgan Carlsson (vice gruppledare)  

    

 

Rolf Carlsson (ledamot i kommunstyrelsen) 

 

  

 


