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Begäran om yttrande över betänkande från
Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) - remiss av den
kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget
boende för asylsökande
Er beteckning: A2018/00777/I

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Dalarna anser att det mest fördelaktiga är en kombination av de
båda förslagen. Det finns för- och nackdelar med förslagen och tillsammans kan
de komplettera varandra. För att säkerställa barnets bästa anser vi att
asylsökande familjer där barn ingår alltid bör erhålla en individuell bedömning.
I övrigt ser Länsstyrelsen en fördel i att dela upp socioekonomiskt utsatta
områden i två nivåer, särskilt utsatta områden och utsatta områden. I särskilt
utsatta områden bör områdesbegränsning gälla där asylsökande endast beviljas
rätten till eget boende vid särskilda omständigheter. Den andra nivån, utsatta
områden som ej omfattas av områdesbegränsningen, bör individuell prövning ske.
De kommuner med socioekonomiskt utsatta områden som Regeringen tagit fram
kan förslagsvis ligga till grund för bedömningen av områdesnivå, tillsammans
med kommunernas egna bedömning med stöd från Länsstyrelsen (Promemoria
sid. 14).
Modell med social prövning av eget boende (SOU 2018:22 sid 308-309):
Länsstyrelsen bedömer att det positiva med förslaget social prövning av eget
boende är att den enskilda individens rättigheter tas tillvara i större utsträckning
än vid områdesbegränsningar. För att specifikt säkerställa att barnkonventionens
artiklar uppfylls är social prövning för familjer med barn en nödvändighet.
Länsstyrelsen föreslår därför att barnperspektivet bör förstärkas i förslaget
(Promemoria 2018-09-03 sid 21).
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Staten ska bestämma krav och kriterier för prövning (SOU 2018:22, sid.
311):
Det finns en oklarhet kring vilka bedömningskriterier Migrationsverket ska
använda sig av vid den sociala prövningen. I mottagandeutredningen uppges att
samma kriterier som används vid anknytningsinvandring, när det gäller
boendestandard, kan komma att användas för att bedöma eget boende för
asylsökande. Om dessa kriterier ska användas vid bedömningen anser vi att
dessa även bör tillämpas vid Migrationsverkets ankomstcenter och
anläggningsboenden.
En begränsning av rätten till dagersättning vid eget boende i områden
med socioekonomiska utmaningar, områdesbegränsning (Promemoria
2018-09-03 sid. 9):
Länsstyrelsen anser att det positiva med områdesbegränsningen är en
förutsägbarhet för Migrationsverket och den asylsökande om vilka områden som
omfattas. Migrationsverket kommer inte att behöva avsätta resurser eller gå
utanför sitt ordinarie uppdrag för att göra individuella sociala prövningar av det
egna boendet.
Områdesbegränsningar kan emellertid bli bekymmersamt då individuell prövning
inte genomförs i varje enskilt fall och således riskerar att begränsa den enskildes
behov och rättigheter. Därmed anser Länsstyrelsen att en kombination av de
båda förslagen är att föredra.
Länsstyrelsen instämmer att kommunerna är den instans som bör fatta beslut om
vilka områden som ska omfattas. Länsstyrelsens roll bör dock förtydligas och det
bör framgå vilket mandat Länsstyrelserna har (Promemoria sid. 12).
Avslutande kommentarer:
Länsstyrelsen är i grunden positiv till båda förslagen men som ovan nämnt gärna
i kombination, emellertid ser Länsstyrelsen med viss tveksamhet på utfallet med
begräsningen av möjligheten till eget boende. Risken att den asylsökande uppger
en annan adress än den som de i realiteten bor på är överhängande (Promemoria
sid 10). Länsstyrelsen ser svårigheter med vilka befogenheter Migrationsverket
eller Socialtjänsten har att kontrollera detta, både rättsligt och resursmässig.
Vidare bör utredningen beakta vikten av att asylsekretessen säkerställs vid den
sociala prövningen av boendet, särskilt vid inhämtning av underlag.
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Slutligen ställer sig Länsstyrelsen tveksam till att indragen dagersättning är ett
tillräckligt incitament för att uppnå önskat resultat. Att erbjuda kortare
handläggningstid om den asylsökande bor på ett ankomstcenter torde vara ett
starkare incitament (SOU 2018:22, sid. 211, 213).

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Camilla Fagerberg med integrationsutvecklare
Evelina Jonsson och Martina von Seth som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

