Utlåtande 2017:157 Rl (Dnr 106-1451/2016)

Konsekvensbeskrivningar av mansinvandring
Motion (2016:104) av Rickard Wall (-)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:104) av Rickard Wall (-) om konsekvensbeskrivningar av
mansinvandring anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Rickard Wall (-) anför i en motion till kommunfullmäktige att det många
gånger är ändamålsenligt att ha en uppfattning om konsekvenserna som de
politiska åtgärderna som vidtas leder till. Vidare anförs att forskning om
samhällen med mansöverskott visar att kriminalitet och sociala problem av
olika slag växer i omfattning i takt med att mansöverskottet växer. Motionären
lyfter fram att det på nationell nivå i årskullen kräng övre tonåren beräknas
finnas 1,2 pojkar per flicka. Fullständiga och aktuella demografiska data för
Stockholm finns inte tillgängliga.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stcidsledningskontoret anser att stadens arbete för introduktion och
etablering av nyanlända kommunplacerade ger nyanlända goda möjligheter att
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etablera sig i Stockholm samt analyserar kontinuerligt konsekvenser av
omvärldsförändringar och säkerställer att stadens verksamheter kan anpassas
till eventuella nya förutsättningar.
Mina synpunkter
Att Sverige erbjuder fristad till människor som är på flykt från krig, konflikter
och förföljelse är något som vi ska vara stolta över. Det är ett ansvar som vi
har gentemot våra medmänniskor. Ett ansvar som Sverige är förpliktad att ta
enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i EU-stadgan om de
grundläggande rättigheterna.
Jag delar synpunkterna i tjänsteutlåtandet från stadsledningskontoret att
yttre omständigheter är svåra att påverka. Det är många faktorer som påverkar
hur befolkningsstrukturen ser ut i Stockholm idag och hur den kommer att se
ut i framtiden. Därför gör staden kontinuerligt omvärldsanalyser som
tillsammans med andra underlag ligger som grund i besluten som fattas om
kommunens verksamheter.
Bilaga
Motion (2016:104) av Rickard Wall (-) om konsekvensbeskrivningar av
mansinvandring
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:104) av Rickard Wall (-) om konsekvensbeskrivningar av
mansinvandring anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
Stockholm den 31 maj 2017

På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Ulrika Gunnarsson
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Remissammanställning
Ärendet
Rickard Wall (-) anför i en motion till kommunfullmäktige att det många
gånger är ändamålsenligt att ha en uppfattning om konsekvenserna som de
politiska åtgärderna som vidtas leder till. Vidare anförs att forskning om
samhällen med mansöverskott visar att kriminalitet och sociala problem av
olika slag växer i omfattning i takt med att mansöverskottet växer. Motionären
lyfter fram att det på nationell nivå i årskullen kring övre tonåren beräknas
finnas 1,2 pojkar per flicka. Fullständiga och aktuella demografiska data för
Stockholm finns inte tillgängliga.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
• Att en studie om konsekvenser av mansinvandring genomförs.
• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utse en särskild person för att
leda arbetet.
• Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ombesörja att det minst en
gång per år avrapporteras till kommunfullmäktige hur arbetet
fortskrider.
• Att kostnadsneutralitet för uppdraget säkerställs genom att
motsvarande medelminskningar görs i stadens olika
genuspedagogiska projekt.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Stockholm ska vara en region som drar till sig människor från andra delar av
Sverige och världen och är öppen för den mångfald av kulturer som det innebär.
Staden ska utveckla insatser för att nyanlända kommunplacerade ska kunna etablera
sig genom stöd till bostad, utbildning och jobb med målet att ny etablerade får
möjlighet att fullt ut delta i samhällslivet. Mottagandet av nyanlända
kommunplacerade ska syfta till jämlikhet, arbete och delaktighet.
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Kommunstyrelsen samordnar stadens arbete med integrations- och
flyktingfrågor och har det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar för ett
bra mottagande och en väl fungerande etablering i arbetsliv, bostadsmarknaden och
i samhället. Stadens mottagande av nyanlända kommunplacerade ska skapa goda
förutsättningar för de nya invånarna att etablera sig i Stockholm och bestå av
hållbara lösningar på kort och lång sikt som inte skapar ytterligare skillnader i
staden. För att säkerställa ett bra mottagande har socialnämnden inrättat en ny
enhet, Intro Stockholm, för att ta emot de personer som anvisats enligt
bosättningslagen.
Stadsledningskontoret anser att stadens arbete för introduktion och etablering av
nyanlända kommunplacerade ger nyanlända goda möjligheter att etablera sig i
Stockholm. Stadsledningskontoret analyserar kontinuerligt konsekvenser av
omvärldsförändringar och säkerställer att stadens verksamheter kan anpassas till
eventuella nya förutsättningar.
Stadsledningskontoret vill poängtera att det är svårt att förutsäga om nuvarande
mansöverskott i vissa åldersgrupper kommer att bestå. Utvecklingen är avhängigt
omständigheter som staden inte kan påverka, exempelvis antalet asylsökande,
lagstiftning avseende exempelvis uppehållstillstånd och anhöriginvandring samt att
antalet personer som kommer till Sverige är beroende av situationen i de länder som
människor flyr ifrån och hur situationen för människor på flykt kommer att te sig.
Stadsledningskontoret föreslår att motion (2016:104) om
konsekvensbeskrivningar om mansinvandring av Rickard Wall (-) anses besvarad
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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