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Remissyttrande Mottagandeutredningen, ”Ett socialt
hållbart eget boende för asylsökande
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge tillstyrker i stort Mottagningsutredningens förslag ”Ett socialt
hållbart eget boende för asylsökande”.

Synpunkter
Social prövning, skälig boendestandard
De negativa effekterna av självbosättning bör begränsas och Länsstyrelsen i Blekinge
ställer sig positivt till att detta sker skyndsamt. Det är positivt att kommunerna själva får
möjligheten att avropa särskilda områden till Migrationsverket. Detta bör dock omfatta
bosättning av alla asylsökande i dessa avropade områden, även de ABT som
Migrationsverket använder sig av. Vidare ser Länsstyrelsen i Blekinge att
Migrationsverkets information till de asylsökande behöver förbättras. Det är av största
vikt att varje asylsökande förstår innebörden av de nya reglerna. Vår erfarenhet är att
människor som precis har kommit till Sverige är mer benägna att ta till sig information
från landsmän än från våra myndigheter.
För övrig anser Länsstyrelsen i Blekinge att prövning av den sociala standarden bör
läggas på kommunen då dessa har störst kännedom om sin egen situation samt att beslut
som tas måste linjera med kommunens arbete mot segregation.
Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen i Blekinge ser att vi som myndighet har ett givet uppdrag även
fortsättningsvis. I länet har vi en regional överenskommelse sedan fyra år tillbaka. Vår
samverkan har gett resultat och länet uppvisar nu goda resultat på sysselsättning för
gruppen nyanlända. Det blir en naturlig utveckling att tidigarelägga, att omfatta
asylsökande, de insatser som görs idag. I vår kommande överenskommelse, 2019-2021,
har vi inkluderat ett arbete mot segregation.
Beslutande i ärendet är länsråd Helena Morgonsköld. Föredragande är
integrationssamordnare Carin Håkansson och Lena Ekroth. Beslutet har tagits digitalt.
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