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Kompletterande promemoria Ett social hållbart eget boende för asylsökande

Kompletterande Remissyttrande – Ett ordnat mottagande – Ett social hållbart eget boende för asylsökande
Sammanfattning
Kommunen anser att det är bra att det skyndsamt läggs fram ett förslag som begränsar de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes möjligheter att
ordna eget boende. Det borde även inkludera de asylsökande som fått PUT
men inte väntar på en anvisning utan väljer att ordna eget boende i den kommun man varit på asylboende.
Hultsfreds kommun anser inte att modellen med social prövning är tillräckligt
hållbar i det förslag som presenteras utan anser att social prövning ska ske
också med hänsyn till boendets kvalitet.
Hela Hultsfreds kommun är att betrakta som särskilt utsatt område och med
hänsyn till detta anser vi det vara omöjligt att definiera endast en del eller några
delar av kommunen som ett utsatt område. Vi hävdar därmed att hela kommuner ska kunna omfattas av en social prövning och att även andra kommuner än
de 32 som specificeras i förslaget ska kunna omfattas av den sociala prövningen.
2. Utredningens förslag om eget boende behöver kompletteras
Kommunen anser att det är bra att det skyndsamt läggs fram ett förslag som begränsar de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes möjligheter att
ordna eget boende. Det borde även inkludera de asylsökande som fått PUT
men inte väntar på en anvisning utan väljer att ordna eget boende i den kommun man varit på asylboende.
Hultsfreds kommun anser att social prövning inte endast ska ske med hänsyn
till boendets kvalitet utan att även andra aspekter av boendets lämplighet ska
beaktas.
Hela Hultsfreds kommun är att betrakta som särskilt utsatt område och med
hänsyn till detta anser vi det vara omöjligt att definiera endast en del eller några
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delar av kommunen som ett utsatt område. Vi hävdar därmed att hela kommuner ska kunna omfattas av en social prövning.
4. En begränsning av rätten till dagersättning vid eget boende i områden
med socioekonomiska utmaningar (områdesbegränsning)
Med tanke på att regeringen enligt promemorian bör bemyndigas att meddela
föreskrifter om vilka områden som ska omfattas av förslaget om social prövning eller områdesbegränsning anser Hultsfreds kommun i enlighet med ovan
att hela kommuner bör kunna omfattas.
En områdesbegränsning förutsätter att Migrationsverket i verkligheten, och då
inte endast på papperet, som är fallet i dag, lyckas erbjuda asylsökande boende.
I dag lyckas inte Migrationsverket att erbjuda människor ett boende och hoppas
att de ska lösa situationen själva. Detta måste upphöra och Migrationsverket
måste ges förutsättningar att i verkligheten klara av sitt uppdrag i boendefrågan. Annars faller bördan återigen på kommunerna.
Det kan inte heller åligga endast den enskilde asylsökande att anmäla till Migrationsverket när den flyttar till ett utsatt område, detta kommer naturligtvis ej
att fungera. Asylsökande är statens ansvar och då får staten faktiskt se till att
den följer upp de individer de är satta att ansvara för. I annat fall kommer det
att falla på kommunerna att rapportera in att individer bosatt sig på premisser
som faller utanför regelverket.
5. Vilka områden med socioekonomiska utmaningar bör omfattas?
I promemorian presenteras ett förslag att de kommuner som skulle kunna vara
aktuella är de 32 kommunerna som regeringen identifierat som de kommuner
som har störst socioekonomiska utmaningar. Dessa kommuner med utsatta områden som nämns i förslaget är primärt större kommuner. Det finns också ett
antal mindre glesbygdskommuner som överhuvudtaget inte nämns i sammanhanget, trots att dessa kommuner är de som tagit emot flest nyanlända i förhållande till sin folkmängd. Dessa kommuner anser vi bör prioriteras minst lika
högt som de 32.
Stor vikt bör läggas vid de faktorer som nämns i promemorian och som är indikatorer på utanförskap; bland annat personer i arbetslöshet, långvarigt försörjningsstöd, många asylsökande och nyanlända, låg behörighet till gymnasieskola mm.
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