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I Betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb
etablering eller återvändande - SOU 2018:22
Mottagandeutredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att skapa ett
sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och
nyanlända. Utredningen föreslår bl.a. att ett övergripande mål för mottagandet
införs och anger i avsnitt 9.2.1 att det är viktigt att väntan på besked i beslut
som överklagats hålls till ett minimum (s. 338). Förvaltningsrätten är positiv till
att utredningen uppmärksammar betydelsen av prövningen av asylärenden i
mottagandet. Domstolarnas roll i det nya sammanhållna systemet har dock inte
närmare berörts i förslagen. Förvaltningsrätten har därför endast ett par
lagtekniska kommentarer på betänkandet.
Förslag till lag om mottagande av asylsökande och vissa andra utlänningar
Forumregeln i 45 § 2 st i den föreslagna lagen är likalydande med forumregeln i
22 § 2 st i nuvarande lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Förvaltningsrätten anser att utlänningens vistelseort som forumregel kan
medföra tillämpningsproblem och att den därför, om utrymmer finns, bör ses
över.
Förvaltningsrätten vill även uppmärksamma att begreppen ”vissa andra
utlänningar”, ”asylsökande m.fl.”, ”vissa utlänningar” och ”nyanlända
invandrare” inte används på ett konsekvent sätt i betänkandet. Detta bör ses över
i det fortsatta beredningsarbetet.
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Konsekvensanalys
Förvaltningsrätten konstaterar att domstolarna inte omnämns i betänkandets
konsekvensanalys (avsnitt 11 och 14). Förvaltningsrätten anser att det vore
önskvärt att utredningen överväger förslagens påverkan på domstolarnas
verksamhet. Förvaltningsrätten noterar i sammanhanget att det framgår av
betänkandet att beslut att sätta ned dagersättning är överklagbara och medför
administrativa kostnader för domstolsprövning (s. 238).
Övriga kommentarer
Det saknas övergångsbestämmelser till utredningens förslag. Förvaltningsrätten
anser att avsaknaden av övergångsbestämmelser bör beröras i det fortsatta
arbetet.
Hänvisningar till Förvaltningslagen (1986:223) och dess paragrafer i
betänkandet måste ses över eftersom lagen har ändrats sedan betänkandet
publicerades.
______________________

II Promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Utredningens förslag gällande områdesbegränsning ska enligt promemorian
införas genom lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. samt förordning om ändring i förordning (1994:361) om
mottagande av asylsökande m.fl. Ändringarna ska enligt förslaget träda i kraft
den 1 juli 2019.
Enligt utredningens huvudförslag och alternativa upplägg upphör lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och förordning (1994:361) om
mottagande av asylsökande m.fl. att gälla den 1 juli 2020 när lag och förordning
om mottagande av asylsökande och vissa andra utlänningar träder i kraft. I
huvudförslaget och det alternativa upplägget finns endast det ursprungliga
förslaget om social prövning av eget boende.
Förvaltningsrätten tolkar därför förslaget i promemorian som att regleringen om
områdesbegränsning bara kommer att vara i kraft i ett år. I promemorian
behandlas dock förslaget på ett sätt som gör att förvaltningsrätten får intrycket
av att förslaget är menat att vara i kraft längre än så. Det behövs därför ett
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förtydligande av hur länge det nya förslaget är avsett att gälla och vilka, om
några, ändringar i utredningens ursprungliga förslag det medför. Förvaltningsrätten har inget att erinra mot förslaget i sig.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Maria Ek Oldsjö. Föredragande
har varit förvaltningsrättsfiskalen Maria Jacobsson.
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