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§ 180 Svar på remiss Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande samt kompletterande promemoria
Ett socialt hållbart eget boende / dnr 2018/951

Beslut
1. Yttrande gällande Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande –
gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande antas.
2. Yttrandet gällande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) antas.

Ärendet
Regeringen beslutade den 5 november 2015 att tillsätta en utredning för att föreslå åtgärder i
syfte att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och
nyanlända. Utredningen som tog namnet Mottagandeutredningen lämnade den 28 mars 2018
ett s.k. förslagsbetänkande (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande. En utgångspunkt för utredningen har varit att åtgärda
bristen på helhetsperspektiv i mottagandet. Långa väntetider, försenad etablering eller
försenat återvändande tillsammans med höga kostnader för samhället och enskilda har
orsakats av bristen på helhets- och systemtänkande i mottagandet.
För att komma till rätta med problemen lämnar utredningen förslag baserat utifrån följande
fem ställningstaganden:
1. Koncentrera resurser tidigt i processen. Individerna skall komma rätt från början genom
ett samlat möte med Sverige i obligatoriska ankomstcenter.
2. Förkorta väntetider och använd väntan aktivt. Ankomstcentren ger möjligheter till en
rättssäker och snabb prövningsprocess. Tiden skall utnyttjas aktivt med obligatorisk
samhällsinformation och kartläggning liksom hälsoundersökning.
3. Etablering eller återvändande i fokus från start. Den väntetid som kan uppstå efter
ankomstcentret används till fortsatt samhällsinformation, undervisning i svenska eller
insatser för att förbereda ett effektivt återvändande. Fokus är etablering eller
återvändande.
4. Minska behovet av eget boende (EBO). Asylsökandes boende struktureras dels genom att
ett ordnat mottagande och boende erbjuds i kommuner och dels genom att begränsa
möjligheterna till eget boende genom social prövning.
5. Ta tillvara hela Sveriges kapacitet och kompetens. Huvudförslaget bygger på att staten,
kommunerna och landstingen, utifrån en tydlig ansvarsfördelning och ordning för
finansiering, gemensamt sköter mottagandet. Målet är att utnyttja den samlade
kapaciteten och kompetensen i 290 kommuner och 20 landsting liksom hos staten.
Borlänge kommun instämmer i utredningens analys att dagens system för mottagande
av nyanlända behöver reformeras och ser positivt på att utredningen har lagt fram
förslag som syftar till ett förbättrat mottagande - för snabb etablering eller
återvändande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5 (39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-05
Kommunstyrelsen
Forts. § 180
Promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande kompletterande
Mottagandeutredningen (SOU 2018:22).
Syftet med promemorians förslag är att utveckla utredningens två modeller för att begränsa de
negativa sociala konsekvenserna av eget boende för asylsökande. Sådana konsekvenser är
ökad trångboddhet, försämrade förutsättningar för kommunerna att planera för bl.a. skolor
samt ökad segregation.
Utredningen förslår därför att en modell med s.k. social prövning införs för asylsökande som
bosätter sig i eget boende i vissa kommuner. Utredningen lyfter dessutom fram en
kompletterande modell som bör övervägas i den fortsatta beredningen. Tanken med den
kompletterande modellen är att vissa bostadsområden helt undantas från möjligheten till eget
boende med bibehållen dagersättning. Enligt utredningens förslag finns rätten till eget boende
kvar men begränsas enligt ovanstående. Regeringen har inte tagit ställning till vilken modell
som bör införas.
För att nå ett socialt hållbart samhälle och snabb etablering på arbetsmarknaden vill Borlänge
kommun helt avskaffa nuvarande s.k. EBO-lagstiftning (eget boende för asylsökande med
bibehållen dagersättning).
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet och arbetsmarknads- och
socialnämnden.

Beslutsunderlag
-

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16 § 209
Beslut arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-09-27 § 116
Tjänsteskrivelse bildningssektorn 2018-09-24
Remiss 2018-09-03
Beslut arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-08-30 § 105
Tjänsteskrivelse bildningssektorn 2018-08-17
Yttrande bildningssektorn 2018-08-06
Yttrande bildningssektorn 2018-08-06
Remiss 2018-05-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Kenneth Persson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Skickas till
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
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