Cirkulärnr:

1994:205

Diarienr:

1994/2894

Handläggare:

Karl-Axel Johansson

Sektion/Enhet:

Vård och Omsorg

Datum:

1994-11-22

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Invandrar- och flyktingfrågor

Rubrik:

Eget boende för asylsökande 2

Bilagor:

1. Rapport från Invandrarverket

1994:205

Vård och Omsorg
Karl-Axel Johansson,

1994-11-22

Kommunstyrelsen
Invandrar- och flyktingfrågor

Eget boende för asylsökande 2
I cirkulär 1994:192 informerade vi om regeringens uppdrag till Invandrarverket att redovisa omfattningen och effekterna av det egna boendet för
asylsökande.
Invandrarverket har nu lämnat den delredovisning till regeringen, som ingick i uppdraget. Rapporten bifogas detta cirkulär.
I rapporten konstaterar Invandrarverket att det egna boendet har blivit betydligt mer omfattande än vad som förutsågs i samband med riksdagens
behandling av frågan. Den 31 oktober 1994 var antalet asylsökande i eget
boende 6.750 personer. Det är främst storstadsområdena, som har tagit emot
de allra flesta asylsökande med eget boende men även en del mindre kommuner har i förhållande till sin storlek och normala flyktingmottagande fått
många asylsökande i eget boende. Detta har ansträngt mottagningsresurserna i de aktuella kommunerna på ett sådant sätt att kvaliteten i mottagandet försämrats. Invandrarverket konstaterar också att det egna boendet för
asylsökande äventyrar Hela-Sverige-strategin och befarar att det kan komma
bli svårt att träffa nya avtal med kommunerna. Den organiserade sysselsättningen för asylsökande i eget boendet har inte tillnärmelsevis fått den omfattning som erfordras.
Invandrarverket föreslår avslutningsvis i delrapporten att man skall få tillstånd att begränsa möjligheterna till eget boende för asylsökande.
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Analysen av effekterna av det egna boendet för asylsökande fortsätter nu hos
Invandrarverket för en slutredovisning den 1 februari 1995.
Kommunförbundet kommer i kontakterna med Invandrarverket kräva att
också kommunernas egna erfarenheter inhämtas vid det fortsatta arbetet. Vår
preliminära bedömning är att en förändring av det egna boendet för
asylsökande måste komma till stånd om inte det kommunala flyktingmottagandet kraftigt skall försämras, vilket vore olyckligt både för den enskilde
flyktingen och det svenska samhället.
Kommunförbundet har redan fått flera värdefulla erfarenheter från kommunerna och är också i fortsättningen tacksamt för alla uppgifter, som kan belysa frågan och stärka våra möjligheter att i kontakten med regeringen bevaka kommunernas intresse. Material kan översändas per brev eller fax
08/643 47 52. Det går också bra att ringa på tel 08/772 43 18.
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