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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från Skövde kommun överlämna yttrande enligt
nedan som svar på remiss av Betänkandet från Mottagandeutredningen (SOU
2018:22) Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att från Skövde kommun överlämna yttrande
enligt nedan som svar på remiss av kompletterande promemorian Ett socialt
hållbart eget boende för asylsökande.
Bakgrund
Arbetsmarknadsdepartementet har skickat remiss Betänkandet från
Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande – gemensamt
ansvar för snabb etablering eller återvändande. Senare har justitiedepartementet
skickat remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende
för asylsökande. Skövde kommun har inbjudits att lämna synpunkter. Remissvaren
(båda) ska inkommit till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 november.
Mottagandeutredningen redovisar i sitt betänkande ett huvudförslag där staten,
kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. Detta
förslag förordar utredningen. De redovisar även ett alternativt upplägg där staten
tar ansvar för mottagandet av asylsökande på i huvudsak egen hand. En central
utgångspunkt har varit att åtgärda bristen på helhetsperspektiv i mottagandet.
Avsaknaden av helhets- och systemtänkande leder till långa väntetider, försenad
etablering eller återvändande liksom till höga kostnader för samhället och enskilda.

Mottagandeutredningen har ansett att det finns starka skäl att reformera
möjligheten för asylsökande att med bibehållen rätt till dagersättning ordna eget
boende under asyltiden. Utredningen föreslår därför att en modell med så kallad
social prövning införs för asylsökande som bosätter sig i eget boende i vissa
kommuner. Enligt utredningen bör regeringen i den fortsatta beredningen av
ärendet även överväga att som ett komplement till den sociala prövningen tillfälligt
undanta vissa bostadsområden helt från möjligheten till eget boende med
bibehållen dagersättning. Promemorians förslag syftar till att utveckla
utredningens två modeller för att begränsa de negativa sociala konsekvenserna av
eget boende för asylsökande, och därmed möjliggöra för regeringen att mer
skyndsamt gå vidare med den frågan. En komplettering av utredningens förslag är
nödvändig oavsett vilken modell för förändring av eget boende som väljs.
Regeringen har inte tagit ställning till vilken modell som bör införas.
Remiss Betänkandet Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat
mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande har
skickats till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för inhämtande av
synpunkter.
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har lämnat likalydande förslag
på remissvar, och har förslagit kommunstyrelsen att anta yttrande skrivna av tf
stabschef Emma Hellman för barn- och utbildningsnämnden samt sektorchef social
Lena Friberg för socialnämnden.
Remiss av den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för
asylsökande har skickats till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har
överlämnat förslag till yttrande.
Yttrande från Skövde kommun på Betänkandet Mottagandeutredningen (SOU
2018:22) Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande
Skövde kommun ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som lämnas i remissen
och lämnar följande påpekanden.
Kommunen ser positivt på att processen kommer gå snabbare i och med att
nyanlända kommer ut i kommunerna tidigare och individen då ges möjlighet till ett
sammanhang och integration i ett tidigare skede.
Däremot anser kommunen att nyanlända asylsökande ska fördelas enligt länstal
istället för kommuntal som utredningen föreslår. Respektive län, respektive
arbetsmarknadsregion ska själva kunna bestämma och komma överens om hur
många nyanlända respektive kommun ska ta emot och att staten inte ska
detaljstyra på kommunnivå. Det finns ett nära och tätt samarbete mellan
kommunerna i Skaraborg och den lokala kännedomen gör att kommunerna själva
kan komma överens om vilka kommuner som har mest möjlighet och är lämpligast
att ta emot.
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Kommunen ser positivt på förenklad ersättningshantering då det tidigare systemet
inneburit mycket arbete för kommunerna samt fördröjda utbetalningar.
Vid en remissdialog hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 16 augusti
2018 presenterade SKL utredarens förslag på ersättning till kommunerna. Dessa
uppgifter finns inte med i betänkandet. Kommunen anser inte att förslaget från
utredaren kommer täcka kommunens kostnader, ersättningen behöver vara högre
för att kommunen ska kunna hålla en god kvalitet i mottagandet av nyanlända
asylsökande. Enligt förslaget ska kommuner fortsatt ge utbildning avseende SFI
och samhällsorientering. Ett nytt uppdrag föreslås som innebär aktiva insatser som
syftar till att ge kunskap m och kontakter med den svenska arbetsmarknaden.
Kommunen önskar ett förtydligande avseende vad kravet på aktiva insatser i det
sammanhanget innebär, då det kan bli ett omfattande uppdrag som tidigare tillhört
Arbetsförmedlingen.
Kommunen ser även en risk för oklarheter gällande vilken kommun som ska
erbjuda skolgång under den tid individen vistas i ankomstcentra.
Kommunen ser positivt på att en utredning tillsätts gällande vilken kommun som
ska anses som hemkommun i lagens mening.
Yttrande från Skövde kommun på den kompletterande promemorian Ett socialt
hållbart eget boende för asylsökande
Mottagandeutredningen har ansett att det finns starka skäl för att reformera
möjligheten för asylsökande att med bibehållen rätt till dagersättning ordna eget
boende under asyltiden. Utredningen föreslår att en modell med så kallad social
prövning införs för asylsökande som bosätter sig i eget boende i vissa kommuner.
Enligt utredningen bör regeringen i den fortsatta beredningen av ärendet även
överväga att som ett komplement till den sociala prövningen tillfälligt undanta
vissa bostadsområden helt från möjligheten till eget boende med bibehållen
dagsersättning.
Förslag är att de kommuner som får ansöka om statsbidrag enligt förordningen om
statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden även ska
kunna omfattas av en begränsning av asylsökandes rätt till dagersättning. För att
omfattas av en områdesbegränsning ska kommunen göra en anmälan till
Migrationsverket. Utredningen föreslår även att regeringen ska ange vilka kriterier
som ska gälla för en kommun som ska kunna omfattas av en sådan modell.
Skövde kommun eller områden i Skövde kommun bedöms inte vara aktuella för en
områdesbegränsning enligt utredarens förslag, då varken Skövde eller områden i
Skövde bedöms som socioekonomiskt eftersatta områden.

Utredarens förslag om att kunna begränsa egenbosättning i vissa kommuner eller
kommundelar ses som positivt och nödvändigt för att kunna komma tillrätta med
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det utanförskap som finns i vissa utsatta kommuner och kommundelar. Skövde
kommun anser dock att möjlighet att begränsa egenbosättning ska kunna ske i
högre utsträckning än i förslaget och att varje kommun ska ha möjligheten att
begränsa egenbosättning när behov finns.

Handlingar
TU Svar på remiss betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat
mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, samt svar på
kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Remiss gällande betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22): Ett ordnat
mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
Beslut BUN, 2018-09-03, Ärende 68-18, Remissyttrande - Betänkande
Yttrande - Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018-22)
Beslut SON, 2018-09-06, Ärende 80-18, Remissyttrande gällande betänkande från
Mottagandeutredningen (SOU 2018:22): Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb
etablering eller återvändande
Remissyttrande mottagandeutredningen
Remissmissiv gällande betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett socialt
hållbart eget boende för asylsökande
Beslut SON, 2018-10-11, Ärende 97_18, Remiss, Ett socialt hållbart eget boende för
asylsökande

Skickas till
Arbetsmarknadsdepartementet, e-post A.remissvar@regeringskansliet.se Ange dnr
A2018/00777/I och remissinstansens namn i ämnesråden på e-postmeddelandet.
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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