
2021-08-18 1 (2)

 Yttrande Dnr: On 2021/310

POST 235 81 Vellinge
BESÖK Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00
FAX 040-42 04 77
E-POST vellinge.kommun@vellinge.se
WEBB www.vellinge.se
BANKGIRO 5896-1467
ORG.NR 212000-1033

 
 Till Socialdepartementet

Remissyttrande Utvisning på grund av brott – ett skärpt 
regelverk (SOU 2021:61)

Synpunkter på utredningens förslag

Avsnitt 9.6 

Utredningens förslag: Om det finns anledning att anta att utlänningen har utsatts för 
människohandel eller människoexploatering får en ansökan om uppehållstillstånd för 
betänketid också göras av socialnämnden. Om ett uppehållstillstånd för betänketid har 
beviljats efter ansökan av socialnämnden får tillståndet inte återkallas innan 
socialtjänsten fått tillfälle att yttra sig. Migrationsverkets beslut om avslag på en 
ansökan om uppehållstillstånd för betänketid eller om återkallelse av ett sådant tillstånd 
får överklagas av socialnämnden om det var socialnämnden som ansökte om tillståndet. 
Följdändringar görs i andra paragrafer i utlänningslagen och i utlänningsförordningen.

Synpunkt: Omsorgsnämnden i Vellinge ser positivt på förslaget att ge socialnämnden 
möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för betänketid vid misstänkt människohandel 
eller människoexploatering. För Vellinge kommun förväntas det bli aktuellt med 
ansökningar i en ytterst begränsad omfattning. 

Övriga synpunkter 

Avsnitt 12.2.1
Utredningens bedömning: Förslagen kommer sannolikt medföra samhällsekonomiska 
besparingar på sikt. Förslagen kan dock förväntas ge upphov till ökade kostnader för 
Polismyndigheten och Kriminalvården avseende verkställighet av utvisningsbeslut. 
Kostnaderna ryms inom befintliga anslag. Förslagen kan dessutom förväntas leda till 
ökade kostnader för Migrationsverket avseende förvarsplaceringar. Utöver de löpande 
förvarskostnaderna kan förslagen komma att ge upphov till investeringskostnader till 
följd av att förvarskapaciteten behöver utökas. Kostnaderna kommer inte rymmas inom 
myndighetens befintliga anslag och bedöms inte kunna finansieras genom en överföring 
av medel. Medel bör i stället tillskjutas Migrationsverket. De övriga, mer begränsade 
kostnader som förslagen ger anledning att räkna med ryms inom berörda myndigheters 
befintliga anslag. 

Synpunkt: Omsorgsnämnden i Vellinge håller med om utredningens bedömning 
avseende utredningsförslagets kostnadskonsekvenser för kommunernas socialtjänst. Det 
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är i princip omöjligt att göra realistiska uppskattningar av kostnadskonsekvenserna för 
en enskild kommun, men ett rimligt antagande är att förslagen kommer att innebära 
marginella kostnadsminskningar för försörjningsstödet och marginella 
kostnadsökningar avseende ärendehandläggning av yttranden i personutredningar.  

Avsnitt 12.2.3
Utredningens bedömning: Förslaget att socialnämnden ges behörighet att ansöka om 
uppehållstillstånd för betänketid för offer för människohandel och 
människoexploatering kan förväntas medföra att fler sådana uppehållstillstånd beviljas. 
Migrationsverkets kostnader för stöd och hjälp till brottsoffren med anledning av detta 
kan inte förväntas bli större än att dessa ryms inom befintliga anslag. De kostnader som 
förslaget kan förväntas ge upphov till för kommunerna bedöms inte bli större än de 
besparingar för kommunerna som förslaget kan förväntas medföra.

Synpunkt: Omsorgsnämnden i Vellinge instämmer i bedömningen. Kommunens 
socialtjänst förväntas endast i marginell utsträckning beröras av utredningen förslag. 
Kostnader för nödbistånd/försörjningsstöd kan rimligen antas minska marginellt, medan 
kostnaden för ärendehandläggning av ansökan om uppehållstillstånd för betänketid kan 
antas öka marginellt.

Mavis Zander
 
Omsorgsnämndens ordförande
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