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Yttrande över den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart
eget boende för asylsökande
Er beteckning: A2018/00777/I
Länsstyrelsen i Södermanlands län har beretts möjlighet att yttra sig över den till
Mottagandeutredningen (SOU 2018: 22) kompletterande promemorian Ett social hållbart
eget boende för asylsökande
Sammanfattning
Länsstyrelsen delar bedömningen om behovet att försöka begränsa de negativa sociala
konsekvenserna av asylsökandes möjligheter att ordna eget boende, men ställer sig
tvekande till förslagen om hur asylsökandes möjligheter att ordna eget boende kan
reformeras. Länsstyrelsen efterfrågar underlag och analyser som visar vilken typ av boende
som visat sig ge bäst förutsättningar för de asylsökande över tid, bl.a. kopplat till
möjligheterna till etablering och arbete.
Länsstyrelsen ser inget mervärde med att utgå från de av regeringen 32 utvalda och
socioekonomiskt utsatta kommunerna i arbetet med att begränsa de negativa sociala
konskvenserna. Länsstyrelsen saknar även här ett underlag som tar utgångspunkt i de
asylsökandes behov och förutsättningar för boende och etablering. Promemorians förslag
riskerar därutöver att stigmatisera bilden av de berörda områdena.
Promemorians avsnitt 2 – Utredningens förslag om eget boende behöver kompletteras
Länsstyrelsen delar utredningens/promemorians uppfattning om behovet av att försöka
begränsa de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes möjligheter att ordna eget
boende. Länsstyrelsen ser också att en sådan åtgärd ligger i linje med regeringens
långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. Länsstyrelsen ställer sig
däremot tvekande till förslagen om hur asylsökandes möjligheter att ordna eget boende kan
reformeras. Skälen till denna tveksamhet framgår i avsnitten nedan.
Promemorians avsnitt 4 – En begränsning av rätten till dagersättning vid eget boende
i områden med socioekonomiska utmaningar (områdesbegränsning)
Länsstyrelsen uppfattar att promemorians avsikt är att asylsökande i större utsträckning ska
bo i Migrationsverkets asylboenden och i kommuner och delar av kommuner med bra
förutsättningar för eget boende – att skapa ett socialt hållbart boende för asylsökande.
Länsstyrelsen efterfrågar underlag och analyser som visar vilken typ av boende som visat
sig ge bäst förutsättningar för de asylsökande över tid, bl.a. kopplat till möjligheterna till
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etablering och arbete. Sådana underlag har bl.a. tagit fram av Arbetsförmedlingen och som
visar att eget boende i områden med asyslsökandes egna nätverk skapar bättre
förutsättningar än asylboenden.
Länsstyrelsen saknar därför beskrivningar och resonemang som visar alternativ till
promemorians förslag till att begränsa rätten till dagersättning.
Promemorians avsnitt 5 – Vilka områden med socioekonomiska utmaningar bör
omfattas?
Länsstyrelsen ser positivt på regeringens långsiktiga satsning på områden och kommuner
med socioekonomiska utmaningar, men ser inget mervärde med att utgå från de av
regeringen 32 utvalda och socioekonomiskt utsatta kommunerna i arbetet med att
reformera asylsökandes möjligheter att ordna eget boende. Länsstyrelsen saknar även här
ett underlag som tar utgångspunkt i de asylsökandes behov och förutsättningar för boende
och etablering. Promemorians förslag riskerar därutöver att stigmatisera bilden av de
berörda områdena.
Promemorians avsnitt 7 – Kostnader och andra konsekvenser
Länsstyrelsen menar att konsekvenserna av promemorians förslag kräver ytterligare
belysning och analys. Det handlar bland annat om hur asylsökandes och nyanländas
boendesituationer påverkar deras etablering på arbetsmarknaden. Det handlar också om att
fånga asylsökandes erfarenheter och behov av olika boende- och stödformer, både för
flickor och pojkar/kvinnor och män.
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