Landstingsdirektörens
stab

2018-10-09

Ert dnr A2018/00777/I
Vårt ärendenr 2018/00769

Till Arbetsmarknadsdepartementet

Svar på remiss Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande inkluseive promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Landstingsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 9 oktober 2018 § 230 behandlat svar på remiss
Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande inklusive
promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande.
Landstingsstyrelsen beslutar
1. Att godkänna förslaget till yttrandet över remissen SOU 2018:22 och överlämna det till
Arbetsmarknadsdepartementet.
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Till Landstingsstyrelsen

Svar på remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat
mottagande - gemensamt ansvar för snabb
etablering eller återvändande inklusive promemorian
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
1. Att godkänna förslaget till yttrandet över remissen SOU 2018:22 och överlämna det till
Arbetsmarknadsdepartementet.

Sammanfattning
Landstinget Blekinge har fått möjlighet att yttra sig över Mottagandeutredningens förslag (SOU
2018:22) om ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
inklusive den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande.
Landstinget är positivt inställd till utredningens förslag om att skapa ett sammanhållet system för
mottagande av asylsökande.
I utredningen föreslås att ersättning till landstingen för varaktig vård ska tas bort. Landstinget
Blekinge menar att det finns risk för att det kan bli kostsamt för ett enskilt landsting om dessa
individer inte hamnar jämnt fördelat i landet. Kostnadsutjämningssystemet kommer inte att
jämna ut skillnaderna. Vi menar att ersättningen bör vara kvar och att ersättningsmodellen kan
utvecklas.
I övrigt har Landstinget Blekinge inga synpunkter på utredningen då det inte finns något i
utredningens förslag som förändrar landstingens skyldigheter att erbjuda hälso- och sjukvård och
tandvård till asylsökande och vissa andra utlänningar.

Bakgrund
Den 5 november 2015 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå
åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande
och nyanlända. Utredningen tog namnet Mottagande-utredningen. Utredningens målsättningar
var att ge förslag på en rättssäker och snabb prövningsprocess, god hushållning med statens
medel, flexibilitet i systemet, jämnare fördelning mellan landets kommuner, rimliga
planeringsförutsättningar för kommunsektorn, sammanhållen process för den enskilde, snabbare
etablering i arbets- och samhällslivet, effektivt återvändande samt minskad andel asylsökande i
eget boende.

Mottagandeutredningen har föreslagit att särskilda ankomstcenter införs som Migrationsverket
ska ansvara för. Det ska vara obligatoriskt för de asylsökande vuxna och barn i familj att vistas i
ett ankomstcenter de första 30 dagarna. Därefter får Migrationsverket anvisa en kommun där
asylsökande ska vänta tills beslut tas i asylärendet. Under tiden i ankomstcentret ska den
asylsökande få obligatorisk samhällsinformation, kartläggning av yrkes- och utbildningsbakgrund
ska ske och en hälsoundersökning ska erbjudas. Ankomstcentren föreslås finnas i ett fåtal större
kommuner i närområde till in- eller utreseorter. För de asylsökande som tas emot i en kommun
efter anvisning ska kommunen ansvara för boende.
Utgångspunkten i utredningens båda förslag gällande ett socialt hållbart eget boende för
asylsökande är att de negativa sociala konsekvenserna av EBO ska kunna begränsas i vissa
kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar. Det ena förslaget, en så kallad
områdesbegränsning, innebär att en asylsökande som under asylprocessen ordnar eget boende i
ett område med socioekonomiska utmaningar i någon av de angivna kommunerna inte ska ha rätt
till dagersättning. Det andra förslaget, en så kallad social prövning, innebär att en asylsökande
som ordnar eget boende i ett område med socioekonomiska utmaningar måste ha en bostad av
lämplig storlek för det antal personer som bor där för att ha rätt till dagersättning. Kommunerna
ska själva få ange om de vill omfattas av begränsningen och vilka bostadsområden som ska
omfattas.
Migrationsverket ska årligen fastställa kommunernas andelstal för mottagande av asylsökande och
nyanlända och antal platser som kommunerna ska hålla tillgängliga för mottagande av
asylsökande. För de asylsökande som väntat på sitt beslut mer än sex månader ska kommunen
ansvara för insatser för att undvika passivitet och motverka psykisk och fysisk ohälsa.
De asylsökande som får avslag på sina ansökningar om asyl och har ett verkställbart
avlägsnandebeslut ska bo i avresecenter som Migrationsverket ansvarar för. Avresecentren
föreslås ligga i närheten till utreseorter och i samma regioner som ankomstcentren.
Ersättningarna till kommuner och landsting föreslås i större utsträckning bli schabloniserade och
systemet ska vara tydligt med vad som ska ersättas och ska bli billigare att administrera.

