
 

 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen 

(A 2015:02) 
 

 

Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. 

Utvidgning av uppdraget 

Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild 

utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett 

sammanhållet system för mottagande och bosättning av 

asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn (dir. 

2015:107).  

Uppdraget utvidgas när det gäller tidiga insatser för 

asylsökande kvinnor och män. Utredaren ska inom ramen för 

det befintliga uppdraget se över möjligheten för asylsökande att 

delta i praktik och andra arbetsplatsförlagda aktiviteter som 

ökar kontakten med arbetsmarknaden. Utredaren ska även inom 

ramen för det befintliga uppdraget föreslå utformningen av ett 

system för tidiga insatser för asylsökande, där dagersättning 

kopplas till deltagande. Utgångspunkten bör vara att 

dagersättningen ska sättas ned vid frånvaro, såvida det inte 

finns giltiga skäl för frånvaron, t.ex. omständigheter utanför den 

enskildes kontroll.  

Utredaren ska vidare undersöka förutsättningarna för att 

införa en möjlighet att sätta ned dagersättningen även vid t.ex. 

misskötsamhet från den asylsökandes sida eller vid annat 

agerande som försvårar mottagandet.  

Vidare utvidgas uppdraget så att utredaren ska föreslå hur 

regelverket för dagersättning kan utformas så att begränsad 

inkomst av arbete inte påverkar dagersättningen. 

Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag.  

Uppdraget ska fortfarande slutredovisas senast den 

31 oktober 2017.  

Dir. 

2017:48 
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Det ursprungliga uppdraget 

Enligt kommittédirektivet (dir. 2015:107) ska utredaren bl.a. 

analysera och föreslå en ändamålsenlig ordning för mottagande 

av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn där ett 

helhetsperspektiv ska gälla. Utredaren ska även analysera hur 

ansvarsfördelning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket, länsstyrelserna och kommunerna fungerar 

och vid behov föreslå förändringar. Utredaren ska analysera hur 

insatser som stödjer en framtida etablering i samhälls- och 

arbetslivet, t.ex. organiserad sysselsättning, språkutbildning och 

arbetsförberedande insatser, kan komma in i asylmottagandet. 

Vidare ska utredaren föreslå hur utformningen av den statliga 

ersättningen till kommuner och landsting för insatser inom 

mottagandet av asylsökande, nyanlända och ensamkommande 

barn bör utformas i syfte att effektivisera och förenkla systemet.  

Utvidgning av uppdraget när det gäller tidiga insatser för 

asylsökande 

Olika aktörer erbjuder insatser för asylsökande 

Migrationsverket har enligt lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. huvudansvaret för mottagande av 

asylsökande. Migrationsverket ska i lämplig omfattning ge 

asylsökande m.fl. sysselsättning genom att ge dem tillfälle att 

delta i svenskundervisning, i skötseln av förläggningar och i 

annan verksamhet som bidrar till att göra vistelsen meningsfull. 

Den dagersättning som betalas ut enligt lagen får sättas ned bl.a. 

om en asylsökande utan giltigt skäl vägrar att delta i sådan 

verksamhet.  

Vid utgången av 2016 var 72 000 personer (exklusive 

ensamkommande barn) inskrivna i Migrationsverkets 

mottagningssystem med ett öppet asylärende i väntan på beslut 

om uppehållstillstånd. Av dessa var ca 28 procent flickor och 

kvinnor och 72 procent pojkar och män. Långa tider i ovisshet 

och sysslolöshet för asylsökande medför försämrade 

förutsättningar för etablering. Mot bakgrund av det kraftigt 
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ökade antalet personer som sökt asyl i Sverige och de längre 

handläggningstiderna för asylprövning har behovet av tidiga 

insatser ökat. Med tidiga insatser avses aktiviteter som bl.a. 

syftar till att förbättra kvinnors och mäns möjligheter till 

etablering, framför allt insatser som syftar till att stärka 

asylsökandes kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska 

samhället och andra etableringsfrämjande åtgärder.  

Ett stort antal organisationer i civilsamhället bidrar i 

mottagandet av asylsökande, bl.a. genom sociala mötesplatser, 

rådgivning, språkcaféer och andra verksamheter. Idrottsrörelsen 

kan erbjuda meningsfulla aktiviteter. Studieförbunden bedriver 

sedan hösten 2015 särskilda insatser för asylsökande som syftar 

till att stärka kunskaperna i svenska språket och om samhället 

och till att främja deltagande i arbets- och samhällslivet. Under 

2016 blev det möjligt även för folkhögskolor att genomföra 

sådana insatser, och från 2017 även för studieförbundet SISU 

Idrottsutbildarna. Insatserna har kommit många asylsökande till 

del. En utmaning är dock att verka för att kvinnor och män ges 

jämställda förutsättningar att ta del av aktiviteterna och 

undanröja eventuella hinder som motverkar ett deltagande på 

lika villkor. 

Ökat behov av insatser för framtida etablering 

Mot bakgrund av flyktingsituationen under hösten 2015 enades 

regeringspartierna och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna 

och Kristdemokraterna i oktober 2015 om insatser för att säkra 

förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och för att 

stärka individens möjligheter till etablering. Överenskommelsen 

betonar vikten av tidiga insatser under asyltiden och att det är 

viktigt att de asylsökande själva i högre utsträckning bidrar till 

mottagandet och etableringsprocessen. Väntan på att få 

asylansökan prövad ska användas för meningsfulla aktiviteter 

som motverkar sysslolöshet och som förbättrar individens 

möjligheter till etablering. En obligatorisk samhällsorientering 

under asyltiden anges i överenskommelsen och studieförbunden 

lyfts fram som lämpliga utförare av vissa språkinsatser.  
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För att tillgodose behoven av tidiga insatser för asylsökande 

behöver strukturen för insatserna göra det möjligt för olika 

typer av aktörer att bedriva verksamhet.  

Genom förordningen (2016:1363) om länsstyrelsernas 

uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända 

invandrare har länsstyrelserna fått ett samordnande uppdrag för 

insatser för asylsökande m.fl. Vidare har ett nytt statsbidrag för 

tidiga insatser införts genom förordningen (2016:1364) om 

statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. 

Förordningarna trädde i kraft den 1 februari 2017. 

I departementspromemorian Ändringar i fråga om 

sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av 

ensamkommande barn (Ds 2016:21) föreslås ändringar i lagen 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

Departementspromemorian har remitterats. Frågan bereds inom 

Regeringskansliet. 

Tilläggsuppdraget 

För att främja en framtida etablering i samhället och på 

arbetsmarknaden för de kvinnor och män som beviljas 

uppehållstillstånd är det viktigt att asylsökande deltar i tidiga 

insatser och därmed kan tillägna sig bl.a. språkkunskaper och 

kunskap om det svenska samhällssystemet. Det är särskilt 

angeläget att kvinnor tar del av tidiga insatser i samma 

utsträckning som män. 

Utredaren har enligt de ursprungliga kommittédirektiven i 

uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet 

system för mottagande och bosättning av asylsökande och 

nyanlända. Utredaren ska analysera hur insatser som stödjer en 

framtida etablering i samhälls- och arbetslivet, t.ex. organiserad 

sysselsättning, språkutbildning och arbetsförberedande insatser, 

kan komma in under tiden personer väntar på besked om 

uppehållstillstånd.  
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Enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. har 

asylsökande som saknar egna medel rätt till bistånd, bl.a. 

dagersättning, för sin dagliga livsföring. Enligt samma lag får 

dagersättning sättas ned om den asylsökande vägrar att delta i 

verksamhet eller försvårar utredningen i ärendet om 

uppehållstillstånd genom att inte medverka till att klarlägga sin 

identitet eller genom att hålla sig undan. 

Uppdraget utvidgas så att utredaren inom ramen för det 

befintliga uppdraget också ska  

 se över möjligheten för asylsökande att delta i 

praktik och andra arbetsplatsförlagda aktiviteter som 

ökar kontakten med arbetsmarknaden, 

 föreslå utformningen av ett system för tidiga insatser 

för asylsökande, där dagersättning kopplas till 

deltagande – utgångspunkten bör vara att 

dagersättningen ska sättas ned vid frånvaro, såvida 

det inte finns giltiga skäl för frånvaron, t.ex. 

omständigheter utanför den enskildes kontroll,  

 undersöka förutsättningarna för att införa en 

möjlighet att sätta ned dagersättningen även vid t.ex. 

misskötsamhet från den asylsökandes sida eller vid 

annat agerande som försvårar mottagandet, och 

 föreslå hur regelverket för dagersättning kan 

utformas så att begränsad inkomst av arbete inte 

påverkar dagersättningen. 

Utredaren ska beakta kvinnors och mäns förutsättningar att 

delta, förutsättningarna för olika typer av utförare och insatser 

samt berörda aktörers förutsättningar för en effektiv och 

ändamålsenlig administration och uppföljning. Utredaren ska 

lämna nödvändiga författningsförslag. 

Redovisning av uppdraget 

Enligt de ursprungliga kommittédirektiven skulle ett 

delbetänkande redovisas senast den 16 januari 2017 i den del av 

uppdraget som rör mottagandet av asylsökande och nyanlända 

samt myndighetsorganisationen. Regeringen beslutade den 
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22 december 2016 tilläggsdirektiv (dir. 2016:112) som innebar 

att uppdraget i stället ska slutredovisas senast den 31 oktober 

2017.  

 

 

 (Arbetsmarknadsdepartementet) 


