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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-11-04 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Agneta Bäcklund. 

 

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 

 

Enligt en lagrådsremiss den 29 oktober 2015 (Arbetsmarknadsdepar-

tementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bo-

sättning. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren 

Charlott Sjögren. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen föreslås en ny lag som innebär att en kommun är 

skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kom-

munen. Anvisningar till kommunerna ska enligt förslaget i första hand 

omfatta nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsver-

kets anläggningsboenden och s.k. kvotflyktingar. Det angivna syftet 
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är att alla kommuner ska vara med och ta ansvar för mottagandet av 

nyanlända för att förbättra de nyanländas etablering på arbetsmark-

naden och i samhällslivet.  

 

Förslaget innebär en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. 

Enligt föreskriften i 14 kap. 3 § regeringsformen bör en sådan in-

skränkning inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det 

ändamål som föranlett den. 

 

I förarbetena till den nämnda föreskriften betonades vikten av att det i 

lagstiftningsprocessen görs noggranna analyser av den påverkan 

som olika förslag har på den kommunala självstyrelsen och i vad 

mån skälen för en tänkt reglering motiverar det intrång i självstyrel-

sen regleringen innebär. Det framhölls att detta innefattar en skyldig-

het att undersöka om det syfte som den tänkta regleringen tar sikte 

på kan uppnås på ett för det kommunala självbestämmandet mindre 

ingripande sätt.  

 

I remissen görs en sådan avvägning mellan de olika intressen som 

föreskrivs i 14 kap. 3 § regeringsformen. Det har inte heller fram-

kommit någon anledning att avstyrka förslaget på den grunden att 

det skulle stå i strid med regeringsformens proportionalitetsprincip.  

 

 

 

 


