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Remiss - Betänkande från Mottagandeutredningen
(SOU 2018:221- remiss av den kompletterande
promemorian Ett socialt hållbart eget boende för
asylsökande
Sammanfattning
Eget boende (EBO) begränsas
Sverige använder eget boende ftir asylsökande i en grad som saknar
motsvarighet i något jämfiirbart land. Under rätt förutsättningar kan eget
boende vara positivt. I vissa kommuner har dock boendeformen lett till
betydande sociala problem ftir enskilda och lokalsamhället. Utredningens
ftirslag om en tydligt utpekad väg ftr den asylsökande kommer att innebära
ett lägre utnyttjande av eget boende under dåliga sociala ftirhållanden. Trots
detta kompletteras ftirslagen med en tydlig begr?insning av möjligheten till
eget boende. Utgangspunkten ftir utredningens

ftirslagär

att en

prövning av

boendet ska säkerställa att detta iir socialt hållbart. Prövning ska bara ske

i

kommuner med socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Migrationsverket prövar,
efter ansökan fran den asylsökande, boendet utifrån kriterier som storlek på
bostad och antal boende. Asylsökande som väljer att bo i ett eget boende
som inte lever upp

till kriteriema i den sociala prövningen förlorar rätten till

dagersättning och särskilt bidrag. vidare ska asylsökande som inte klarar av
sin ftirsörjning flytta till ett offentligt anordnat boende. Asylsökande har
alltså inte rätt att få boendet ordnat av den kommun man befinner sig i.

Bedömning
Mottagandeutredningen har ansett att det finns starka skäl ftir att reformera
möjligheten ftir asylsökande att med bibehållen rätt till dagersättning
ordna eget boende under asyltiden. Utredningen ftireslår därftir att en
modell med s.k. social prövning inftirs ftir asylsökande som bosätter sig i
eget boende i vissa kommuner. Enligt utredningen bör regeringen i den
fortsatta beredningen av åirendet även överväga att som ett komplement till
den sociala prövningen tillfrlligt undanta vissa bostadsområden helt från
möjligheten till eget boende med bibehållen dagersättning.
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För att omfattas av en områdesbegråinsning ska kommunen göra en
anmälan till Migrationsverket. I anmälan ska kommunen ange vilket
eller vilka bostadsområden som begränsningen ska avse. Anmälan ska
göras senast den 1 september ftir att begränsningen ska gälla under nästa
kalenderar. En asylsökande som redan bor i ett sådant bostadsområde
ntir begriinsningen börjar gälla ska dock fortfarande ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag, så länge han eller hon inte flyttar till ett
nytt eget boende inom området.
Kommunen ska ge låinsstyrelsen tillftille attfitra sig över vilket eller
vilka bostadsområden som ska omfattas av begråinsningen.
Migrationsverket ska hålla en ftirteckning över de bostadsområdena
som omfattas av en begränsning av asylsökandes rätt till dagersättning
tillgänglig. Förteckningen ska uppdateras senast den I november varje
tu.
Promemorians ftirfattningsfiirslag utgar från den gällande lagstiftningen, inte
från utredningens ftirslag till ny lag.
Promemorian omfattar inte ensamkommande bam.
Författningsåindringarna fiireslås träda i kraft den 1 juli 2019.
Beståimmelserna om nåir en asylsökande inte är berättigad till dagersättning
far verkan när en asylsökande efter den 1 januari2020 bor i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar som omfattas av regelverket.

Förvaltningens synpunkter
Kommunledningsftirvaltningen gör bedömningen att Ronneby kommun
gynnas av ftirslaget av en kontrollerad möjlighet till eget boende flor
asylsökande.

Förslaget begråinsar de negativa sociala konsekvensema som kan uppstå då
asylsökande väljer att ordna eget boende i vissa bostadsområden med
socioekonomiska utmaningar. Sådana konsekvenser iir ökad trangboddhet,
ftirsämrade ftirutsättningar ftir kommunerna att planera ftir bl.a. skolor samt
ökad segregation.

Förslag till beslut
Kommunledningsftirvaltningen ftireslår kommunstyrelsen besluta att
kommunstyrelsen inte har något att erinra i ftirslaget. Svaret ska
tillhandahållas regeringen senast 15 november 2018.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftirande Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Ordftirande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall

till

arbetsutskottets ftirslag.

Propositionsordning
Ordftirande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framftirt yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot ftirslaget.

Exp:
Justitiedepartementet
Sabina Bico, integrationssamordnare
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