
Interpellation 
till socialnämndens ordförande 

Vänersborgs kommun 
Kommunstyrelsen 

Dnr: 

Skrivelsen till statsrådet Morgan Johansson 
I slutet på oktober diariefördes ett brev som undertecknades gemensamt för Vänersborgs 
kommun och Halmstads kommun. 

Brevet sändes till Justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson med kopior för 
kännedom till Statsråds beredningen, Finansdepartementet och Socialdepartementet. 

Skrivelsen gällde, som det framkommer av rubriken, Migrationsverkets planer på 
ändrat rättsligt ställningstagande gällande asylsökande som inte omfattas av 
bosättningslagen. 

Med tanke på situationen, med tanke på frågornas oerhörda betydelse och med tanke på 
vilka konsekvenser det skulle kunna bli om Migrationsverkets planer omsätts till handling, 
vågar jag förutsätta att ingen ledamot i fullmäktige har kunnat undgå att vilja ha 
kännedom om hur kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande har valt 
att argumentera. 

Medierna har bevakat våra kommuners framställning. SKLs centrala agerande har fått 
uppmärksamhet. I riksdagen har det ställts frågor och skrivits interpellationer. 

Så vitt jag vet har vår kommun hittills inte fått något officiellt besked om hur regeringen 
och tilltalade statsråd ser på de frågor som kommunen ställde med anledning av att 
Migrationsverket har ändrat sitt ställningstagande om hur lagen skall tolkas. 

Det finns flera olika tunga aspekter och tänkbara allvarliga konsekvenser om scenariot 
utvecklas helt galet. 

Jag har skäl att misstänka att socialnämndens ordförande oroas mest över vad som kan 
inträffa för dessa unga människor som vistas i vår kommun och som vi känner ett ansvar 
för. 

Därför min fråga: 

Kan socialnämndens ordförande säga något som låter oss 
behålla hoppet att insikten hos statsrådet leder till en 
lösning som är godtagbar för kommunen och för 
ungdomar 
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From:                                 Dan Nyberg
Sent:                                  Sat, 23 Nov 2019 09:45:05 +0100
To:                                      Kommunstyrelseförvaltningen, Vänersborgs kommun
Subject:                             Re: [2019/460] Interpellation till socialnämndens ordförande - Skrivelse till 
statsrådet Morgan Johansson

Hej

Här kommer mitt svar på interpellationen.

Skrivelsen till statsrådet Morgan Johansson

”Kan Socialnämndens ordförande säga något som låter oss behålla hoppet att insikten hos 

statsrådet leder till en lösning som är godtagbar för kommunen och för ungdomarna?”

Som vi ser det just nu så talar det mesta för att Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande 

avses att genomföras. Det kommer hårt att drabba en stor grupp ungdomar. I Vänersborgs fall 

upp mot 124 nu kända individer. Siffran kan ändras både uppåt och neråt. Ungdomarna är redan 

utsatta för en mycket hård tidspress genom gymnasielagen. Genom Migrationsverkets nya beslut 

så är risken stor att de försätts i en kraftig oplanerad oro. Det är en uppenbar risk att det kan 

påverka deras studier. De berörda gymnasieleverna på Restad Gård har redan skriftligt 

informerats om att de ska lämna anläggningen senast tre dagar efter den 31 januari 2020. De har 

informerats om att de mister såväl sitt boende som sin dagersättning.

För Vänersborgs kommun blir läget också utmanande och mycket allvarligt. Migrationsverket 

menar i sin skrivelse till ungdomarna att om boende och försörjning inte kan lösas så får 

ungdomarna vända sig till kommunens socialtjänst. För oss i Vänersborg upplever vi detta som 

en helt orimlig situation. Vi berörs orättvist hårt genom att en statlig myndighet först etablerar 

Sveriges största anläggningsboende för asylsökande hos oss och sen förväntar att vi ska ta ansvar 

för en grupp som de inte anser har rätt att bo kvar hos dem. Detta har fått oss i Vänersborg att 

agera såväl snabbt som kraftfullt och vi gör det tillsammans med Halmstads kommun, vilka också 

påverkas starkt av den nya situationen. Brevet till regeringen är bara en aktivitet av flera som har 

inletts. Något svar har vi i skrivande stund inte erhållit.

I frågeställningen från interpellanten så undras om jag kan sätta mig in i hur landets 

Justitieminister tänker och utifrån denna analys kan ge oss hopp som leder till en godtagbar 

lösning för såväl ungdomarna som Vänersborgs kommun. Jag får medge att jag f.n. saknar den 

förmågan. Vi kommer fortsatt att arbeta för att regeringen agerar i frågan. Vidare kommer vi som 

kommun att behöva formera oss över hur vi ska agera i olika tänkbara scenarier. Det finns inget 

utrymme i den kommunala ekonomin att ta över ett så här stort ansvar från en statlig myndighet. 

Det är också enligt vår mening helt felaktigt.

Dan Nyberg, socialnämndens ordförande



19 nov. 2019 kl. 08:08 skrev "kommun@vanersborg.se" 

<kommun@vanersborg.se>:

 Hej 
Översänder inkommen interpellation till socialnämndens ordförande 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kommunkontoret 
Juridiska avdelningen
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