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SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande – svar på remiss från
Arbetsmarknadsdepartementet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den
10 oktober 2018, bilaga 1, överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet som
Huddinge kommuns yttrande över SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande –
gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande.

Sammanfattning

Huddinge kommun har fått betänkandet ”Ett ordnat mottagande - gemensamt
ansvar för snabb etablering eller återvändande” på remiss från
Arbetsmarknadsdepartementet.
Ärendet har gått på internremiss till de tre skolnämnderna och socialnämnden.
Remissinstanserna är medvetna om de problem som finns hos rådande
mottagningssystem och är i grunden positivt inställda till de förändringar som
föreslås, men redovisar även en del synpunkter på utredningens innehåll.
Kommunstyrelsens förvaltning 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
precis som föreslås i utredningen. 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.
Förvaltningen anser att utredningens förslag ger en god grund för nödvändigt
förändrings- och utvecklingsarbete och att förutsättningar för ett sammanhållet
mottagande förbättras, men anser att regeringen bör beakta ett antal synpunkter i
den fortsatta beredningen av ärendet.
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Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge
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Kommunalvägen 28
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Vid sammanträdet den 3 oktober 2018 återremitterade kommunstyrelsen ärendet
till förvaltningen för att även synpunkter på den kompletterande
promemorian ”Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande” skulle kunna
inkluderas i remissyttrandet till Arbetsmarknadsdepartementet.

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun har fått SOU 2018:22 ”Ett ordnat mottagande - gemensamt
ansvar för snabb etablering eller återvändande” på remiss från
Arbetsmarknadsdepartementet.

Den statliga utredningen i korthet
Reformer behövs
En allvarlig brist i nuvarande mottagande är att planering och lokalisering av
verksamheten utgår från var det finns tillgängliga bostäder. Då andra aspekter,
som förutsättningar för etablering eller ett jämnare mottagande mellan landets
kommuner, inte beaktas kan inte dagens ordning lösa uppgiften på ett långsiktigt
hållbart sätt. Särskilt allvarligt är att ett begränsat antal kommuner fått ta ett
oproportionerligt stort ansvar med betydande påfrestning på välfärdsverksamheter
och lokalsamhälle som följd.
Systemet för ersättningar till kommunerna är ineffektivt och administrativt
betungande. Kommunsektorn tvingas dessutom i dag vänta alltför länge på
ersättning från staten.
Ett system för ordning och reda
Problemen ovan innebär att utredningen lämnar förslag till ett sammanhållet
mottagandesystem utifrån följande ställningstaganden:






Koncentrera resurser tidigt i processen.
Förkorta väntetider och använd väntan aktivt.
Etablering eller återvändande i fokus från start.
Minska behovet av eget boende (EBO).
Ta tillvara hela Sveriges kapacitet och kompetens.

Ett samlat första möte med Sverige
Mottagandeutredningen föreslår att staten inrättar ankomstcenter för samtliga
asylsökande. Centren ska möjliggöra en snabb och rättssäker prövning, tydligare
styrning och skapa ordning och reda i mottagandet. I centren är det obligatoriskt
för alla asylsökande att bo och delta i verksamheten. Asylansökan bör endast
kunna lämnas in vid ett ankomstcenter eller vid gränsen. Ankomstcentren ska ge
ett samlat första möte med Sverige där de asylsökande finns tillgängliga för
myndigheterna samtidigt som de snabbt får träffa relevanta aktörer. Fokus ska
ligga på att direkt komma igång med prövningen. De asylsökande ska även få
grundläggande samhällsinformation och utbildnings- och yrkesbakgrunden ska
kartläggas.
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Under tiden i ankomstcentret sker anvisning till fortsatt boende i den kommun där
den asylsökande ska invänta beslut i asylärendet och en sådan anvisning bör ske
senast sju dagar efter att asylansökan mottagits. Kommunen ifråga ska ta emot
den asylsökande inom tre veckor efter anvisning.
Ankomstcenter på rätt plats och med rätt förutsättningar
Utredningen anser att centren bör vara större anläggningar där samtliga relevanta
aktörer är representerade med rätt bemanning, kompetens och närvaro. De
kommuner där centren lokaliseras ska ha goda förutsättningar för detta. Det bör
handla om större kommuner som ur olika aspekter, exempelvis närhet till
internationell flygplats, är lämpliga för en lokalisering. Inrättandet av
ankomstcenter bör ske i dialog med berörd kommun.
Väntan i kommun – att komma rätt från start
Samtliga kommuner ska dela på ansvaret att erbjuda vissa asylsökande boende
och tidiga insatser efter den inledande vistelsen i ankomstcentren.
Bosättningslagens principer gäller därmed från start för många asylsökande. Detta
förstärker kopplingen mellan tiden som asylsökande och som nyanländ
invandrare. Det möjliggör förberedelse för etablering tidigt efter ankomsten.
Förslaget sätter ett tydligt fokus på etableringsförutsättningar vid anvisningen. Det
ger bättre planeringsförutsättningar för kommunerna samtidigt som ansvaret
fördelas jämnare mellan dessa.
Lokal förankring i tidiga insatser
Utredningen anser det centralt att mottagandet ger asylsökande förutsättningar för
att förbereda sig för etablering i Sverige såväl som för återvändande till ett annat
land. Bland de insatser som är mest angelägna att börja med är tydlig
samhällsinformation som ger den asylsökande kunskap om det land man befinner
sig i, vad som förväntas av en och vad man själv kan förvänta sig av vistelsen i
Sverige. Vidare är språkundervisning central liksom kunskap om den svenska
arbetsmarknadens funktionssätt och regelverk. Genom att kommunerna ges
huvudansvaret för tidiga insatser till de asylsökande som har en god prognos för
bifall ges insatserna en lokal förankring, vilken stärker förutsättningarna för
etablering.
Ett effektivt återvändande
För att upprätthålla en långsiktig och human migrationspolitik som värnar
asylrätten är det avgörande att personer som har ett verkställbart
avlägsnandebeslut återvänder snabbt. Frågor om återvändande har generellt sett
inte varit i fokus tidigare i mottagandet.
Mottagandeutredningen föreslår också att det ska vara obligatoriskt att bo i ett
avresecenter för personer med verkställbara avlägsnandebeslut samt för personer
med beslut om överföring enligt Dublinförordningen.
Eget boende (EBO) begränsas
Sverige använder eget boende för asylsökande i en grad som saknar motsvarighet
i något jämförbart land. Utredningens förslag om en tydligt utpekad väg för den
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asylsökande kommer att innebära ett lägre utnyttjande av eget boende under
dåliga sociala förhållanden. Prövning av boendet ska bara ske i kommuner med
socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Migrationsverket prövar, efter ansökan från
den asylsökande, boendet utifrån kriterier som storlek på bostad och antal boende.
Asylsökande som väljer att bo i ett eget boende som inte lever upp till kriterierna i
den sociala prövningen förlorar rätten till dagersättning och särskilt bidrag.
Initialt mottagande av ensamkommande
Mottagandeutredningen föreslår att det införs en ny ersättning för beredskap till
ankomstkommuner för ensamkommande barn. Staten ersätter kommunerna för
den beredskap de upprätthåller för att klara en snabb uppgång av antalet
ensamkommande barn. Utredningen föreslår också att Migrationsverket ska kunna
göra en så kallad ankomstanvisning. Detta för att göra det möjligt för
kommunerna i ett län att dela på ansvaret för det initiala mottagandet i situationer
då det kommer många ensamkommande barn.
Effektivare ersättning till kommunsektorn
Förslaget medför lägre kostnader för administration då det bygger nästan
uteslutande på schablonersättningar som betalas ut utan ansökan. Kommunerna
ska ersättas för sina nya uppgifter genom schablonersättningar för boende för
asylsökande, tidiga insatser för asylsökande och insatser för barn i ankomstcenter.
Ersättningen för asylsökande barn i förskola och skola ska betalas ut utan
ansökan.
Staten ska ersätta kommunerna för initiala kostnader för mottagande av nyanlända
invandrare, inklusive försörjningsstöd de två första åren, genom en
schablonersättning. Grundersättningen och vissa ventiler för höga kostnader
kopplade till enskilda fall behålls.
En grundläggande princip för ersättningssystemet bör vara att kommuner som tar
emot många asylsökande eller nyanlända invandrare inte ska få sämre ekonomiska
förutsättningar än andra kommuner. Därför behöver kommunsektorns faktiska
kostnader för mottagandet följas upp.
Mottagandeutredningen föreslår att Statskontoret får i uppdrag att genomföra
uppföljningen. Uppdraget bör utföras i nära samarbete med ett antal kommuner,
förslagsvis 20–30 stycken, och med Skolverket, Migrationsverket och Statistiska
centralbyrån. Inom ramen för arbetet bör även en dialog med Sveriges Kommuner
och Landsting föras.
Skillnader i ett alternativt upplägg
Utredningen har ett alternativt upplägg om staten inte skulle komma överens med
kommunerna om genomförandet av huvudförslaget. I stort överensstämmer det
alternativa upplägget med huvudförslaget. Staten ansvarar dock i detta alternativ
själv för boende och tidiga insatser för samtliga asylsökande under hela asyltiden.
Förslaget om ankomstcenter och koncentrerade insatser tidigt är desamma.
Begränsningen av eget boende likaså. Utgångspunkten om schablonbaserade
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ersättningar till kommunsektorn kvarstår även om det blir färre uppgifter som
kommunerna ska ersättas för.
Det alternativa upplägget kan dock inte ses som ett helstatligt spår då det vore
ineffektivt att bygga upp parallella statliga funktioner för till exempel skola,
sjukvård och socialtjänst. Inom dessa områden finns kompetensen inom
kommunsektorn. Denna bör nyttjas även i ett alternativt upplägg.

Komplettering

Den 3 september 2018 inkom till Huddinge kommun promemorian ”Ett socialt
hållbart eget boende för asylsökande” som en komplettering till ovanstående
remiss. Skälet angavs vara att utredningens förslag om eget boende behöver
kompletteras.
Mottagandeutredningen anser att det finns starka skäl för att reformera
möjligheten för asylsökande att med bibehållen rätt till dagersättning ordna eget
boende under asyltiden. Utredningen föreslår därför att en modell med s.k. social
prövning införs för asylsökande som bosätter sig i eget boende i vissa kommuner.
Enligt den kompletterande promemorian bör regeringen i den fortsatta
beredningen av ärendet även överväga att som ett tillägg till den sociala
prövningen tillfälligt undanta vissa bostadsområden helt från möjligheten till eget
boende med bibehållen dagersättning. Av promemorian framgår att det är
synnerligen angeläget att skyndsamt lägga fram förslag som begränsar de negativa
sociala konsekvenserna som kan uppstå – ökad trångboddhet, försämrade
förutsättningar för kommunerna att planera för bl.a. skolor samt ökad segregation
– då asylsökande väljer att ordna eget boende i vissa bostadsområden med
socioekonomiska utmaningar.
Promemorian identifierar 32 kommuner, däribland Huddinge, med delområden
som har stora socioekonomiska utmaningar utifrån kriterierna arbetslöshet,
utbildningsnivå, sysselsättningsgrad och valdeltagande.
Återremiss
Vid sammanträdet den 3 oktober 2018 återremitterade kommunstyrelsen ärendet
till förvaltningen för att även synpunkter på den kompletterande
promemorian ”Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande” skulle kunna
inkluderas i remissyttrandet till Arbetsmarknadsdepartementet.
Kompletteringen har av tidsskäl inte kunnat remissbehandlas av nämnderna nedan
men synpunkter har inkommit från social- och äldreomsorgsförvaltningen (bilaga
8). Även barn- och utbildningsförvaltningen har beretts tillfälle att lämna
synpunkter på den kompletterande promemorian men har inget att erinra mot den
(bilaga 9).
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Remissvar
Förskolenämnden

De kommuner som blir ankomstcenter kommer att behöva ha särskild beredskap
för att kunna erbjuda förskoleplatser för asylsökande barn och i förslaget är dessa
kommunen ännu inte fastställda (bilaga 4).
Det i förslaget som främst berör förskoleverksamheten handlar om nya rutiner
kring erhållandet av ersättning för asylsökande barn, vilket nämnden ställer sig
positiv till då man delar utredningens bedömning om att nuvarande
ersättningsmodell innebär stor administration.
Med nuvarande upplägg finns också en risk för att kommunen inte erhåller
berättigat belopp. De uppgifter som krävs för att kunna ansöka om ersättning
ombeds vårdnadshavare att ange i samband med att de ansöker om en plats i
förskolans verksamhet. Bedömningen är att det är långt ifrån alla som uppger
dessa uppgifter. Det innebär att risken är stor att flertalet barn saknas i
ansökningshandlingarna som kommunen potentiellt skulle kunna ha fått ersättning
för.
Förskolorna har också begränsade möjligheter att administrativt säkerställa att
dessa uppgifter inhämtas. Finns uppgifter på nationell nivå om målgruppen i
Huddinge kommun är det bra om beloppet grundas på detta istället för på
insamlade uppgifter lokalt.

Grundskolenämnden

Skolan är viktig för asylsökande barn/ungdomar, och avgörande för deras
möjlighet att komma in i det svenska samhället (bilaga 5).
Dagens system innebär att asylsökande ungdomar kan behöva byta kommun och
därmed skola under mottagandet, vilket försvårar kunskapsinlärningen och
påverkar skolornas möjlighet till långsiktig planering. Tyvärr kvarstår
problematiken i det nya förslaget då ungdomar kan behöva byta kommun och
skola mellan ankomstcentret, kommunanvisning och avresecentret.
Grundskolenämnden kan se att de kommuner som blir ankomstcenter kommer att
behöva ha särskild beredskap för att kunna erbjuda grundskoleplatser för
asylsökande barn och ungdomar som vistas där.
Den del av utredningens förslag som främst berör grundskolenämndens
verksamhetsområde är den nya ersättningsmodellen för ersättning av skolgång för
asylsökande barn/ungdomar och för ungdomar med uppehållstillstånd. Nämnden
ställer sig positiv till en ny ersättningsmodell då man delar utredarens slutsatser att
nuvarande modell har brister i form av stor administration, sena utbetalningar och
oklara gränsdragningar gentemot andra kommuner. Utbetalningarna har dessutom
skett sent på kalenderåret vilket utifrån de kommunala budgetreglerna begränsar
möjligheterna till ändamålsenlig kostnadsanvändning.
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Gymnasienämnden

Det förslag i utredningen som främst berör gymnasienämndens
verksamhetsområde är den nya ersättningsmodellen för skolgång och nämnden
delar utredningens bedömning att nuvarande modell har brister i form av stor
administration, sena utbetalningar och bristande förutsägbarhet (bilaga 6).
Utredningsunderlaget saknar dock konkreta beräkningar för ersättningsmodellen
vilket gör att det inte fullt ut går att avgöra de ekonomiska konsekvenserna av
förslaget, vilket är problematiskt då det är av stor vikt att ersättningen motsvarar
den reella kostnaden.
I förslaget utgår schablonersättningen för gymnasieutbildningen för ungdomar i
åldern 16-18 år, vilket nämnden inte anser räcker då även asylsökande ungdomar
efter 18 år har rätt att fullfölja en redan påbörjad utbildning.
Dagens system innebär att asylsökande ungdomar kan behöva byta kommun och
därmed skola under mottagandet, vilket försvårar kunskapsinlärningen och
påverkar skolornas möjlighet till långsiktig planering. Problematiken kvarstår i det
nya förslaget då ungdomar kan behöva byta kommun och skola mellan
ankomstcentret, kommunanvisning och avresecentret.
Utredningen föreslår att kommunen tar över ansvaret för organiseringen av
svenska för asylsökande, vilket är ett utökat ansvar.
De kommuner som blir ankomstcenter kommer att behöva ha beredskap för att
snabbt kunna bereda gymnasieplatser så att långa väntetider undviks för eleverna.

Socialnämnden

Utredningens förslag ger en god grund för nödvändigt förändrings- och
utvecklingsarbete och att det finns förutsättningar för ett sammanhållet
mottagande som ger en hållbar integration för den enskilde (bilaga 7). Förslaget
innehåller dock många omfattande förändringar och i detta första läge lämnar
nämnden främst övergripande synpunkter.
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.
Enligt utredningen får kommunerna ett utökat uppdrag för boende som startar
redan under asylprocessen. Huddinge kommun har erfarenhet av mottagande av
nyanlända sedan många år tillbaka, och inom kommunens bosättningsenhet finns i
dagsläget genomarbetade strukturer och en bra grund att bygga vidare på för detta
utökade uppdrag.
Nämnden är positiv till de förändringar som föreslås för ensamkommande barn.
Det finns positiva aspekter med att ha ett koncentrerat och tydligt mottagande
initialt då det kan underlätta ett tryggt och framåtblickande mottagande.
Avseende förslaget rörande ersättning och återsökning av statliga medel är
nämnden positiv till att gå ifrån nuvarande detaljreglering till en mer generell
hantering. Det nuvarande systemet är administrativt betungande och för detaljerat.
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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 nämnden föreslår istället att
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.
En så tidig anvisning till kommun som förslaget föreslår kommer att ge 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.
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.
Sammantaget så innebär förslagen i Mottagandeutredningen stora genomgripande
förändringar vilka kräver fortsatt och fördjupad dialog mellan aktörerna.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning 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.
Förvaltningen 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.
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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.



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 förvaltningen 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.
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Förvaltningen 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.



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.

Magdalena Bosson
Kommundirektör

Toralf Nilsson
Kanslidirektör

Björn Rosborg
Utredare
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Bilagor

Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.
Bilaga 4.
Bilaga 5.
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Bilaga 7.
Bilaga 8.
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Förslag till remissyttrande
SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb
etablering eller återvändande
PM Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från gymnasienämnden
Remissvar från socialnämnden
Remissvar från social- och äldreomsorgsförvaltningen
Remissvar från barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutet delges

Arbetsmarknadsdepartementet
Remissinstanserna

