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Promemoria; Ett socialt hållbart eget
boende för asylsökande
(Er Beteckning: A2018/00777/I)
Länsstyrelsen i Jönköpings län yttrar sig över Remiss om Betänkande från
Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) – remiss av den kompletterande
promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
SAMMANFATTNING OCH ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER

Länsstyrelsen i Jönköpings län(Länsstyrelsen) väljer att avstyrka förslaget om
områdesbegränsning i promemorian.
Bostadsbristen i Sverige påverkar individers möjligheter att tillförskaffa sig
bostäder. Länsstyrelsen menar att förslaget i sig begränsar den individuella
friheten att bosätta sig vart man vill och ifrågasätter om incitamentet för att
styra individer med indragen dagersättning är verkningsfull i detta förslag.
Länsstyrelsen menar att förslaget kan få motsatt effekt där individer i dessa
områden bor kvar men med mindre ersättning och allt mer negativa sociala
konsekvenser.
Länsstyrelsen vill däremot tillägga att myndigheten välkomnar ett försök till att
åtgärda de brister som finns i dagens mottagandesystem för egenbosatta(EBO).
Det är idag känt att en del egenbosatta (EBO) hamnar i trångboddhet med risk
för att relationerna mellan familjemedlemmarna försämras och får en negativ
personlighetsutveckling, inte minst för barnen.
SYNPUNKTER PÅ BETÄNKANDETS FÖRSLAG

Länsstyrelsen väljer att ta ställning till delar av förslagen i promemorian samt
framhäva följande synpunkter om förslaget.
Den negativa benämningen, ”särskilt utsatta områden”, som används i förslaget
kan ses över. Gällande förslaget att låta länsstyrelserna yttra sig över
kommunernas begäran om områdesbegränsning anser Länsstyrelsen att det är
viktigt med statistiska underlag för att kunna göra en likvärdig och kvalificerad
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bedömning. Idag kan inte de lägesbilder som länsstyrelsen sammanställer vara
underlag för ett yttrande som promemorian föreslår. Lägesrapporten grundar
sig på ögonblicksbilder under en kvartalsperiod hos respektive förvaltning i
kommunen och ingen djupgående analys görs från kommunernas sida om
bostadssituationen i olika bostadsområden inom kommunen. Slutligen är det av
stor vikt att länsstyrelsen får ökade resurser i de fall länsstyrelsen får ett utökat
uppdrag.
Detta yttrande har beslutats av landshövding Helena Jonsson, efter
föredragning av Diana Lugero I den slutliga handläggningen har även länsråd
Anneli Wirtén och avdelningschef Karin Hermansson deltagit.
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