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Migrationsverket ställer sig positivt till att öka möjligheterna för idéburna
aktörer att delta i utförandet av offentligt finansierade välfärdstjänster och för
kommuner och statliga myndigheter att dra nytta av de idéburna aktörernas
kompetens, erfarenhet och andra resurser.
Utredningen är begränsad till det som rör offentligt finansierad välfärd, vilket
normalt sett inte räknas som en del av Migrationsverkets uppdrag. Trots det
nämner utredningen mottagande av asylsökande som en del av den statliga
välfärdsverksamheten.
Det är i frågan om att reservera upphandlingar för ideella aktörer som
Migrationsverket bedömer att betänkandet har relevans för myndighetens
verksamhet. Migrationsverket har identifierat följande områden där det
skulle kunna bli aktuellt för verket att reservera upphandlingar för idéburna
aktörer.
Samhällsintroduktion och samhällsinfor mation
Enligt det s.k. Januariavtalet ska alla asylsökande få samhällsintroduktion
från dag ett. Om Migrationsverket får detta uppdrag torde det vara möjligt
att reservera en sådan upphandling för idéburna aktörer.
Or ganiser ad sysselsättning/aktiviteter för asylsökande
Sedan 2016 är det länsstyrelserna som ansvarar för att samordna tidiga
insatser/aktiviteter för asylsökande. Migrationsverket ska likväl erbjuda
asylsökande att delta i den organiserade verksamheten enligt gällande
författningar om mottagande av asylsökande.
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Tillfälliga bostäder för asylsökande
Migrationsverket anser också att det finns ett behov av att vidga definitionen
av välfärd till att inkludera tillfälliga bostäder för asylsökande så att verket i
framtiden kan reservera dessa upphandlingar för idéburna aktörer. Det gäller
framförallt boenden som inkluderar olika typer av insatser, t.ex. aktiviteter
för de boende eller insatser för asylsökande med särskilda behov. Exempel
på tillfälliga bostäder för asylsökande där stöd eller åtgärder är inkluderat i
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boendet är boenden för stöd och omvårdnad och boende i kombination med
undervisning i svenskt teckenspråk för döva asylsökande. Möjligheten för
Migrationsverket att kunna erbjuda sökande anpassade boenden kan minska
behovet av omflyttningar inom och mellan Migrationsverkets regioner.
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Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredragning av verksjuristen Louise Samuelsson. I den slutliga handläggningen har
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