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Yttrande över remiss av SOU 2018:22 - Ett ordnat
mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering
eller återvändande
Norrköpings kommun är positiv till att det sker en översyn av
asylmottagandet och delar utredningens intentioner att skapa tydliga
processer som asylsökande och myndigheter kan förhålla sig till. Överlag är
kommunen positiv till de förslag som utredningen presenterat men vill ändå
framföra vissa synpunkter.
Att individer får ett samlat första möte med myndigheter och tidiga insatser
i asylprocessen är positivt. Det är viktigt att förändringar i processen sker i
dialog med kommunerna, för att få den lokala förankring som beskrivs i
utredningen.
Utredningen har, menar vi, en viktig och riktig utgångspunkt för sina
förslag, nämligen att människor som bor och lever i vårt samhälle så långt
som möjligt ska omfattas av samma rättigheter och skyldigheter. Vi är
övertygade om att integrationen underlättas om nyanlända så snart som
möjligt får en möjlighet att leva med samma villkor som alla andra.
Att kommunerna får ett utökat ansvar och involveras tidigare i
asylprocessen upplevs som positivt. Det finns dock behov av klarläggande
gällande utformning, utförandet och ansvarsfördelning i relation till
kommunernas nya ansvar.
Kommunen instämmer i utredningens ambition om ett jämlikt
ansvarstagande för anvisningar och en rättvis kostnadsfördelning mellan
kommunerna. Vi vill understryka vikten av att kommunerna måste få
kostnadstäckning för de utgifter som uppkommer i samband med
mottagandet av asylsökande och nyanlända.
Norrköpings kommun välkomnar en översyn av eget boende (EBO) och är
generellt positiva till utredningens förslag gällande begränsningar av EBO.
Norrköpings kommun har under lång tid kritiserat ”egenbosättningslagen”
för dess segregerande effekter. Vi är därför glada för att det nu kommer
förslag till åtgärder - men anser att det som föreslås är helt otillräckligt.
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I promemorian beskrivs två olika alternativ för hur man ska förhindra
asylsökande att bosätta sig inom vissa speciellt utsatta områden. Det första
förslaget innebär att Migrationsverket kan genomföra en ”social prövning”
av huruvida en bostad ska anses vara acceptabel. Om Migrationsverket inte
anser att bostaden uppfyller de krav som stipulerats, kan man säga nej till
egenbosättning. Skulle den asylsökande ändå välja att bosätta sig på
adressen bortfaller rätten till dagersättning.
Det andra förslaget innebär att man skulle införa en ”områdesbegränsning”.
Denna syftar till att förhindra asylsökande att bosätta sig inom ett visst
område. Skulle den asylsökande ändå bosätta sig inom området, bortfaller
rätten till dagersättning.
Norrköpings kommun är tveksamma till om indragen dagersättning räcker
som styrmedel för att förhindra bosättning i ett visst område eller bostad.
I ett val mellan modellerna anser Norrköpings kommun att förslaget
avseende ”områdesbegränsning” är att föredra framför förslaget om ”social
prövning”. Anledningen är att man vid ”områdesbegränsning” slipper
kontrollen av enskilda adresser. Kontroll genom besök säger möjligtvis
något om förhållandena i bostaden vid den tidpunkt när kontrollen
genomförs men ingenting om hur det ser ut en vecka senare. Vid ett
införande av modellen med ”social prövning” måste man utforma ett
noggrant regelverk avseende hur en bostad ska vara beskaffad för att
accepteras. Detta kan man helt slippa om modellen med
”områdesbegränsning” införs. Om modellen med ”social kontroll” ändå ska
användas så är det vår bestämda uppfattning att det är kommunen och inte
Migrationsverket som ska utföra denna kontroll. Oavsett vem som fattar
beslut i det enskilda fallet så måste besluten vara rättssäkra och
överprövningsbara.
För att få till stånd ett rättvist och ordnat mottagande så förordar
Norrköpings kommun en modell där alla asylsökande som ska bosätta sig i
en kommun - ska vara anvisade dit.
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