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Huddinge kommuns remissyttrande rörande SOU 2018:22 Ett
ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering
eller återvändande
Huddinge kommun instämmer i utredningens problembeskrivning av nuvarande
mottagande och att systemet för ersättningar till kommunerna är ineffektivt och
administrativt betungande.
Det finns stora vinster med att integrationen i lokalsamhället kan börja tidigt. Idag
förlorar både de ankommande individerna och kommunerna värdefull tid under
väntan på asyl och bosättning och barnen kan tvingas byta skola flera gånger
under den första tiden i Sverige. Det är också bra om mottagandet fördelas
jämnare mellan kommunerna och att dessa kan påverka hur och var asylboenden
etableras.
Huddinge kommun anser att utredningens förslag ger en god grund för nödvändigt
förändrings- och utvecklingsarbete och att förutsättningar för ett sammanhållet
mottagande förbättras. Följande punkter bör dock beaktas av regeringen i den
fortsatta beredningen av ärendet:


Då en grundläggande princip för ersättningssystemet bör vara att kompensera
kommunerna för sina nya uppgifter måste ersättningarna vara tillräckligt höga
för att garantera kommunsektorn kostnadstäckning. I arbetet med att sätta
nivån på ersättningen bör regeringen ha en nära dialog med Sveriges
Kommuner och Landsting.



I utredningen presenteras en process där asylskälsbedömningen på
individnivå ska gå mycket snabbt. Att det är möjligt att med hög träffsäkerhet
genomföra så snabba bedömningar bör analyseras djupare.



I utredningen föreslås att det nuvarande glappet som uppstår mellan
dagersättningen och etableringsersättningen ska åtgärdas genom att
dagersättningen förlängs med en månad. Att förlänga ersättningen från
Migrationsverket med en månad är inte en tillräcklig åtgärd för att lösa
problemet då handläggningstiderna i de flesta fall är längre och därför är det
bättre om Migrationsverket och Arbetsförmedlingen utarbetar en modell där
den ena statliga ersättningen avslutas när den andra tar vid, utan att
kommunen behöver vara inblandad som tredje part.
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En så tidig anvisning till kommun som föreslås i utredningen ger den enskilde
en signal om att sannolikheten är stor för att få uppehållstillstånd. Om det
skulle visa sig att det i ett senare skede blir ett avslag på asylansökan kan det
medföra svårigheter för kommunen.



I förslaget utgår schablonersättningen för gymnasieutbildningen för
ungdomar i åldern 16-18 år, vilket kommunen inte anser räcker då även
asylsökande ungdomar efter 18 år har rätt att fullfölja en redan påbörjad
utbildning.



Genom att möjligheten till egen bosättning begränsas får kommunerna ett
utökat uppdrag med att tillhandahålla bostadslösningar. Detta kommer att
påverka kommuner olika, dels utifrån vilken generell bostadstillgång som
finns i kommunen/regionen och dels utifrån i vad mån Migrationsverket kan
överföra anläggningar till kommunerna. Huddinge kommun ligger i en
storstadsregion med stor generell bostadsbrist och kommunen har inga
asylboenden som kommunen i så fall kan utnyttja.



Med tanke på att ankomstcentren kommer att bli volymmässigt stora
anläggningar med för mottagningssystemet synnerligen centrala och viktiga
uppgifter är det angeläget att alla relevanta aktörer finns på plats och är
företrädda med rätt kompetens. De kommuner där centren lokaliseras ska ha
goda förutsättningar för detta. Det kan heller inte nog betonas att inrättandet
av ankomstcenter måste ske i dialog med berörd kommun.

Synpunkter på utredningens kompletterande promemoria
Huddinge har ett stort antal personer som valt att bosätta sig på egen hand. När det
gäller den skattade andelen av det totala mottagandet i Stockholms län, utifrån
anvisade och skattad självbosättning, så återfinns Huddinge, efter Stockholm och
Södertälje, på tredje plats i länet.
Många av de som har egenbosatt sig i kommunen under asyltiden blir kvar i
temporära lösningar och får en svag förankring på bostadsmarknaden, vilket ofta
leder till bostadslöshet. Detta får negativa konsekvenser för de barn som växer
upp i osäkra boendeförhållanden. Samtidigt är det viktigt att de asylsökande med
resurser att hitta eget boende i socialt hållbara lösningar fortfarande har möjlighet
till det oavsett i vilket område den boendelösningen finns.
Kommunen vill även i punktform föra fram följande kommentarer:


Utredningens förslag avseende de förslagna begränsningarna i möjlighet till
egen bosättning är bra och det är positivt att utredningen framhåller att dessa
förändringar behöver göras skyndsamt. Samtidigt bör möjligheten till egen
bosättning inte helt tas bort, utan istället styras upp i enlighet med förslaget.
Personer som har egna hållbara boendelösningar kommer fortfarande ha
möjlighet att välja hur de önskar bo, samtidigt som de icke-hållbara
alternativen motverkas.



Begränsningarna i egen bosättningen bör ske utifrån en sammanvägd
bedömning, där hänsyn tas till förutsättningar både på strukturell och på
individuell nivå.
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Områdesbegränsningarna inom ett område med socioekonomiska utmaningar,
skulle kunna ge negativa effekter och ökad segregation i ett annat område
inom kommunen. Det är av stor vikt utifrån det kommunala självstyret att
kommunen själv har möjlighet att avgöra vilka begränsningar som ska gälla.
En områdesbegränsning skulle även kunna påverka kommunens möjlighet att
bosätta i enlighet med bosättningslagen i dessa områden, vilket sedan skulle
kunna påverka kommunens möjlighet att klara uppdraget som
anvisningskommun.

Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 24 oktober 2018
(protokollsutdrag bifogas).

Daniel Dronjak
Kommunstyrelsens ordförande

