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Sammanfattning

utgångspunkterAllmänna

Utgångspunkter varitför mitt utredningsarbete har
skall med respekt,varje asylsökande mötasatt-

sin ochmån förmåga skall förvarje asylsökande i taatt av ansvar-
sin familjs försörjning och boende under väntetiden,

utrednings-del förvarje asylsökande sinatt tar ansvaret attav-
såtiden blir kort möjligt,som

såväntetidenasylsökande har skyldighet utnyttjavarje attatt-
effektivt oberoendemöjligt för främja sin framtidatt av omsom egen
han fåkommer i Sverige eller inte,att stanna

så långtmottagandet möjligt skall individuellt anpassatatt vara-
andra medmed särskilda hänsynstaganden till handikappade ochbarn,

särskilda behov, samt
kost-mottagandet asylsökande skall kunna ske till lägreatt av en-

nad för samhället samtidigt kvaliteten i mottagandet höjs.som
Asylsökande familj,tidigare liv där de försörjt sig och sinhar ett

där poli-de för fostran och utbildning, varittagit sina barnsansvar
tiskt sig haGenom sin flykt de dessutom visatengagerade harosv.
handlingskraft initiativförmåga. kunskaper erfaren-och Dessa och
heter måste i mottagningsarbetet.utnyttjas

Av väntetiden ihumanitära skäl skall huvudansvaret förrent
Sverige ligga på den enskilda asylsökanden. Av humanitära skälrent
skall krav på för in-ställas asylsökande. Passiv destruktivärväntan
dividen, allmänhetenskapar lätt misstro och främlingsfientlighet hos
och medför onödiga kostnader för samhället. asylsökandeEn ärsom
aktiv och känner han för behåller självrespekt ochsig singör rättatt

bättre skickad för sitt fortsatta det blir iliv, antingenär att ta ansvar
Sverige någoneller annanstans.

Det måste enligt min mening finnas huvudman har detsomen
övergripande för asylsökande från till Sverigeankomstenansvaret en
och fram till dess sökanden antingen får tillstånd lämnarelleratt
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då huvudman liksom hittillslandet. naturliga dennaDet attsynes vara
skall lnvandrarverket.vara

effektiv lämpligDet kan emellertid ifrågasättas det ochärom en
såväl tillståndsprövning mottagande inomorganisation haatt som

bådamyndighet. uppgifterna visserligenDe rör män-sammasamma
niskor har helt olika karaktär.men

fåskulle kunnaDet enligt min mening tänkbartär att enman
tilltro bland allmänheten föreffektivare ochorganisation störreen

tillståndsfrågor, mottagande och integrationbeslut och åtgärder om
låg myndighet.inte inom samma

föreslå någon organisation lnvandrarverket ellerAtt ändrad attav
någonnågra påfrågor handläggs där skall läggasde annanav som nu

uppdrag. dockmyndighet emellertid utanför mitt Jagligger attanser
härpåavvaktanfråga sammanhang. Idenna bör iövervägas annat an-

fulla förlnvandrarverket har detjag det bör ansvaretatt somser vara
mottagandet asylsökande.av

asylsökandeutgångspunkt direktivEn enligt utredningens är att en
på utredningssluss.normalfallet skall vistasunder utredningstiden i en

talar för detta.finns enligt mening flera skälDet min som
inte längre skallgenomförd och sökandenNär utredningen är vara

utgångspunkten den asyl-på någon börkvar utredningssluss attvara
för sinför sig själv ochsökande har skyldighet att ta ansvaren
för sittingår då och skyldighetenförsörjning. Häri rätten att ta ansvar

förläggningsboendemåste hänvisas tillboende. Om den asylsökande
så-bostadsområden föredrainsprängda lägenheter i vanligaär att ur

väl ekonomisk synvinkel.social som
de flesta förläggningar ilnvandrarverket hittills drivithar egen

del förlägg-regi och med anställd verketpersonal även om enav
organisationer eller företag.ningar drivits på entreprenadäven av

för Invandrar-finns flera skäl talarDet enligt min mening attsom
köpaverket i framtiden i utsträckning bör tjänsterstörre entre-av

företag.organisationer och privataprenörer;
Även asylsökande.delta i mottagandetkommunerna bör kunna av

nuvarandedetta ske iDet dock enligt min mening tveksamt börär om
på entreprenad frånform, förläggningdvs. kommun driveratt en en

stället inte kommunerlnvandrarverket. Det bör i övervägas somom
schablon-med formasylsökande skulle kunna ersättastar emot en av

bidrag.
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sig ochasylsökande under själv fått förEn väntetiden ta ansvarsom
sannolikhetsin familj och fått medleva aktivt kommer attstorsom

läg-snabbare kunna komma samhället. De förslag jagin i det svenska
under-rörande asylsökande bör därför i hög gradmottagandetger av

lätta det kommunala mottagandet flyktingar.av
eko-De allra flesta asylsökande har alldeles uppenbart behov av

bistånd enligt mening angelägetnomiskt under väntetiden. Det minär
formerna biståndet så förmågaför utformas sökandens att taatt att

lyfts fram så får realistisk bild kostnadernaoch hanattansvar en av
lån skulleför leva och bo i Sverige. form i stället för bidragEnatt av

biståndkunna på för tillfylla de krav bör ställa ett systemsom man
asylsökande.

fårHur mycket asylsökande kostaen

I riksdagen föroch i massmedia förs debatt kostnaderna mot-en om
tagandet han-asylsökande och flyktingar. Kritiska höjsröster omav
teringen offentliga medel.av

Allmänhetens får varieraruppfattning vad mottagandet kostaom
högst får mycketväsentligt. Vissa det i princip kosta hurattanser

får någothelst. Andra det inte kosta alls. De allra flestaattsom anser
har uppfattning får viddet kosta,att närmareveten vag om men
eftertanke inte vad rimligt.ärsom

Det omöjligt god bild vad kostarär att mange en av en person om
inte ocksåberäknar de Mångahan tillför. försök harresurser som
gjorts årenunder forskningeninom den samhällsvetenskapliga att
bevisa asylsökande flyktingar ocheller tärande. Jagoch närandeäratt
vill inte gå sådantin i syfte i ställetMitt är attett resonemang.
granska innehållet måli de aktiviteter kan härledas till desom som
finns för målenmottagandet och och därmed aktiviteterna börse om
förändras så vi kan kostnaderna. utgår från desänka Jagatt att
ekonomiska medlen används effektivt sätt.ett

Min slutsats de mål finns för värdigt och humantär att ettsom
mottagande asylsökande och flyktingar bör stå fast. dockJag kanav se
några områden inom vilka kostnaderna borde kunna sänkas. Det gäl-

främstler följande.
Ökad konkurrens det gäller driva förläggningar ochnär att. ut-

redningsslussar bör leda till minskade kostnader.
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Ävenvistelsen måste fortsätta utvecklas.meningsfullaDen att om
så asylsökandedet arbeteden kräver personalresurser genererar en

Erfarenhetenockså tillfaller Invandrarverket.utför intäkter som
kommer minskavisar utökad möjlighet till arbete dessutom attatt en

sjukvårdbåde för och socialt stöd.kostnaderna
föreslårAsylsökande bidra till försörjning. Jagmåste sin attegen

sådana ekonomiskaså ochasylsökande skall få arbeta de kansnart
på hålla ekonomiska bi-detincitament asylsökande tjänar attatt nere

ståndet.
tandvårdsbesök. ekonomiskt incita-vid EttPatientavgzjft sjuk- och

hålla kostnaderna.alldeles nödvändigt förärment att nere
måstestöd. asylsökandeprofessionellt, socialt GivetvisMinskat

måsteviframdeles det stöd de behöver. Menha göraäven storasom
kreativitet ochkväva denför inte i all välviljaansträngningar att

måste, enligtvisat. Viförmåga till asylsökande tidigareansvar som en
från tillsocialt stödsamhälletsmin mening, fortsätta att styra resurser

självhjälp.hjälp till
asylsökande bo förläggningssystemet. IMöjligheter utanförför att

både kankrafterökad utsträckning bör frivilliga er-engageras som
fritid.stöd derasarbetsuppgifter och dembjuda asylsökande ge

signalsystemetdelMottagningssystemet en av-
såutformasvår invandringspolitikcentral betydelseDet är attattav

asylprövningen skersjälvavi signaler till omvärlden. Hurrättger
ocksåMensnabbt därvid vikt.och beslut kan fattas är störstaatt av

betydelse.utformashur mottagningssystemet är av
utanförföreslå några regler för asylprövningen liggerAtt ändrade

framhålla viktenvill emellertiddenna utrednings uppdrag. Jag attav
sida.någon från samhälletsföranleder reaktionbrottäven smärre

få uppfattningAsylsökanden felaktig vadkan ärom somannars en
blandtillåtet tillåtet samhället. Brottslighetoch inte i det svenska

attityderpåverka den svenska allmänhetensasylsökande kan även mot
i allmänhet och asylsökande i synnerhet.utlänningar och invandrare

måstearbetet bland de asylsökande vidareDet brottsförebyggande
gäl-deprioriteras. Polisen bör delta med information regler somom

måstenågon begårler. Konsekvenserna brott Inomatt tasav upp.
ochför brottsförebyggande arbete bör förläggningarpolisensramen
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begångnauppkommer brottpolis samverka misstankenär avom
på förläggning.asylsökande finnssom

meningsfull sysselsättning,till asylsökande harAtt attatt geense
medger ochså omhändertagande omständigheternadem braett som

ocksåstämning på förläggningarna har brotts-skapa positivatt en
förebyggande effekter.

på blirbistånd liksom avslag asylansökan konsekvenserAtt indraget
måste asylsökandeinställer sig för utredning denför den intesom

med grundutredningen.upplysas redan i sambandom
många sig haGenom asylsökandesde sägervet attutsagoregna

råder frihet här,Sverige asylland därför det fred ochvalt attsom
deockså för det stöd både praktiskt och ekonomiskt slag sommen av

förvänta under väntetiden. mottagandekan sig Kommunernas av
också något viflyktingar ofta i positiva Detta ärnämns termer. som

kan ha mottagnings-kan stolta samtidigt vi inteöver ettvara som
medför människor till Sverige för söka asyl iattsystem attsom reser

förstastället för använda möjligheten till skydd i land ärettatt som
asylland. å sidan bör vi humanitära skäl heller inte haMen andra av

vårtorimligt låg i mottagande asylsökande och flyk-standarden av
tingar.

frivilliga organisationers,Förläggningar för asylsökande -
kommuners privata rolloch entreprenörers

Invandrarverket har hittills drivit de flesta förläggningar i regi.egen
Verksamhet nämligeni regi riskerar medföra vissa problem,attegen

det betydande likriktning centralplanerad verksam-bliratt en av-
het,

verksamheten tenderar bli övervägande producentstyrd,att att-
konkurrensutsatt verksamhet blir dyrare konkurrens-icke änatt-

utsatt, samt
kreativiteten riktas organisatoriska förändringar i ställetatt mot-

för strategiförändringar.
finns flera skäl förDet talar dels skall ändra organisa-attsom man
så flertionen tjänster köps företag och för-entreprenörer,att av

eningar, främja alternativa boendeformer.dels
målEtt första måste skapa mångfald införandeattvara genom av

privata producenter. z
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mål denandra utveckla verksamhetenEtt är utsättaattatt genom
konkurrens.för

måltredje uppnå effektivt utnyttjande offent-Ett är ettatt mer av
förliga medel verksamheten konkurrens.utsättaattgenom

förläggningar för entreprenad; för-Driften alla bör öppenav vara
såvälläggningar utredningsslussar.som

grundprinciperna för vad entreprenadenInvandrarverket fastställer
innehålla, alltidskall dvs. köpare.agerar som

Eftersom förläggningsverksamheten i dag huvudsakligen drivs av
lnvandrarverket i regi finns det ingen marknad.öppenegen

måste därför aktivt arbeta för skapa marknad.Invandrarverket att en
två metoderDet kan efter i huvudsakgöraman

företag anbud,stimulera befintliga organisationer och lämnaatt-
eller

för-företag och drivastödja anställda vill starta egnaegna som-
läggning entreprenad.

kommunallagen harDet tveksamt kommun enligt rättär attom en
driva förläggning förentreprenad för Invandrarverkets räkning en

saknar anknytning till kommunen.asylsökande som
kommuner harsamtidigt enligt min mening angelägetDet är att
finns oftamöjlighet asylsökande. Inom kommunernaatt ta emot per-

mottagandesonal och erfarenhet det gällermed kompetens när av
Många deflyktingar. har vidare möjlighetkommuner att genom

bostäder förkommunala bostadsstiftelserna eller erbjudasättannat
så långt vanliga hyreslägenheterasylsökande. Att möjligt utnyttja är

kostnadseffektiva hysa asyl-det för Invandrarverket sättetmest att
sökande.

kommunerEn bättre metod för Invandrarverket ersätta taratt som
schablon-asylsökande skulle kunna verket betalarattemot vara en

överenskommelse medersättning till kommuner efter verket tarsom
asylsökande liknande kommunersätt emotemot tarsom som-

flyktingar i dag schablonbelopp.medersätts ett
sådan ordning skulle min mening innebära flera fördelar.En enligt

Om kommunen åtar visst antal asylsökande ochsig att ta emot ett er-
sättningen utgår i form schablonbelopp storlek regleras iett varsav

råda någon tvekanförordning kan det inte kommunen harattomen
vistelseför de asylsökandes under väntetiden. Derätt att att svara

fåttasylsökande har överenskommelsen anknytning till kom-genom
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storlekmed schablonbeloppoch konstruktionen ett varsmunen genom
intekommunennågot vinstintresse förregleras i förordning kanen

sådantockså fördelföreligga. detJag ettomsom enseranses
schablonbelopp lika för alla kommunerär

förvaltningsuppgifterframgår§ regeringsformenAv ll kap. 6 att
ellerstiftelsersamfälligheter,föreningar,kan till bolag,överlämnas

krävsmyndighetsutövninguppgiftenenskilda individer. Innefattar att
lag.överlämnandet sker med stöd av

förläggningförekommermyndighetsutövning ärDen avensom
möjligtskulle detNågon lagomfattning.mycket begränsad görasom

miningå entreprenad enligtlåta imyndighetsutövning äratt me-en
innefattaentreprenad bör intenödvändig.ning inte lämplig eller En

myndighetsuppgifter.rena
får del sek-på förläggningpersonalenDet oundvikligtär att aven

delvis lösasasylsökande Det kanretessbelagda uppgifter genomom
skrivs in iiaktta tystnadspliktskyldighet för personalen entre-att att

dennatagitLagrådet sammanhangprenadavtalen. har i annat upp
effekti-för det behövsåtskilligt talarproblematik och uttalat att att

för anställda hos privatatystnadspliktregler sekretess ochvare om
motiveratoch det därför översynentreprenörer attatt avensynes

stånd.till Eninriktning kommersekretesslagstiftningen med denna
deuppmärksammasekretesslagstiftningen bör ävenöversyn av

förlägg-förknippade med driftspeciella problem kan avvarasom
ningar för asylsökande i privat regi.

Möjligheterna utanförför asylsökande boatt
förläggningssystemet

förläggningsboende kanFör negativa effektermotverka deatt som
förstajag måste bygga organisation iatt somge, menar upp en

förläggningsorganisationenhand främjar asylsökande bor utanföratt
ocksåoch sådant följerde för sitt liv. Ettatt tar eget systemansvar

den flesta institutionersamhällsutveckling haft i övrigt; de andra
mår fårhar öppnats upp för människor bäst denäratt vet att

förhållandenleva vanligt därför skallliv. Jag kan inte andraett attse
råda för asylsökande de flestaasylsökande i detta avseende. De iär
fall människor betydande initiativkraft regel,med och,en egen som
vid god fysisk vigör.
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En asylsökande har i dag bo han vill i landet. Förrätt att attvar
få någon bistånd såvälhan skall form ekonomiskt krävs dock attav

Invandrarverket kommunen ställer sig positiva till det.som
Allmänheten utgår ofta ifrån asylsökande på grund någon lag,att av

påekonomiskt bistånd tvingade bointe har med göra, är attattsom
mångaförläggning. kan innebära människor,Detta att egent-en som

ligen hjälpa enskilda asylsökande med logiintresseradeär attav av-
står från detta.

min mening bör asylsökande alltid ha till eko-Enligt rätten samma
bistånd på förläggning eller har ordnatnomiskt sig han vistasvare en

fåupplåter asylsökande börbostad hand. De sin bostadegen som
bidragviss föreslår därför särskilt utbetalaskompensation. Jag att ett

bör utgå medtill den asylsökande ordnar boende. Bidragetegetsom
två ensamhushåll, förslagsvis 500 kronorbelopp; belopp förett ett

familj, förslagsvismånad, och belopp för medlemmar iettper en
för000 månad bidrag börl kronor sammanlagt. Beslut om somper

Någon formandra särskilda bidrag fattas Invandrarverket. annanav
utgå.hyresbidrag bör inteav

får kommun kommerEn asyl och redan bor iperson som som en
Som jag detvilja bo kvar där han själv valt bo.sannolikt attatt ser

har redan etableratbör alla tjäna detta. Den asylsökande nät-ett
på integrations-verk, lägga vidarekommunen kan mer resurser

bidrag föråtgärder sannolikt inte betalaoch behöver extrastaten
sekundäromflyttning.

uttrycktjag har varit i kontakt med harDe kommuner orosom
situa-föreslå medför liknandejag skallöver attatt ett system som en

ånyouppstå år 1985, läggertion skall den före dvs. statenattsom
påför asylsökande kommunerna.över ansvaret

förståelse och delar deras meningJag har för derasstor omen oro
åtagande inteasylsökande måste statligt ochmottagning ettatt av vara

åtagande med inreseorter ochellerför i första hand kommunerett
storstadskommuner.

fort-således, enligt min mening, iHuvudmannaskapet skall även
sättningen ligga hos myndighet.en
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Arbete sysselsättningoch för asylsökande

En passiv destruktiv för individen, den skapar lätt misstroväntan är
främlingsfientlighetoch hos allmänheten och medför onödiga kostna-

der för utgångspunktsamhället. Min därför den asylsökande harär att
skyldighet förmågaefter söka försörja sig och sin familj, allaatt att

möjlighet delta i undervisning i svenska och skolgång ord-att attges
för barnen. fårDen inte sin dag fylld i någon sådan form börnas som

beredas andra möjligheter till meningsfull sysselsättning. Av minen
ståndpunkt varje asylsökande har skyldighet efter förmåga för-att att
sörja sig och sin familj följer jag arbeta bör in-rättenatt att attanser
träda omedelbart efter det ansökan gjorts.asylatt om

Den på förläggningvistas får påoch inte arbete densom som
måstearbetsmarknaden föröppna det första skyldig delta iattvara

arbetet på förläggningen, exempelvis det gäller städning ochnär
måstereparationer. Detsmärre klart detgöras att gemensamma ar-

betet betrakta ersättning förär och husrum. Asylsökandeatt matsom
arbetar inte pågratis förläggningen, de bidrar till sin försörj-egen
ning.

En måsteasylsökande för det andra skyldig delta i denattvara
svenskundervisning han får tillgång till via förläggningen.som
Därutöver måste Invandrarverket söka ordna andra former för
meningsfull sysselsättning för Målsättningenasylsökande. måste vara

asylsökande skall ha meningsfull sysselsättning under normalatt
arbetstid, åttadvs. timmar dag eller fyrtio timmar vecka.per per
Detta kan ske i olika former.

Den giltiga skäl delta i meningsfull syssel-vägrarutan attsom
sättning enligt bör erhålla reducerat ekonomiskt bistånd tillettovan
sitt uppehälle. Giltiga skäl inte delta kan exempelvis ålder,att vara
sjukdom eller vårdnad och tillsyn någrabarn. När valmöjligheterav
finns bör asylsökandens synpunkter beaktas. I samband med in-egna
skrivning på förläggning bör plan läggas för varje asyl-en en upp
sökande rörande deltagande i olika aktiviteter. En asylsökande som
inte kan erbjudas meningsfull sysselsättning i den omfattning som
skisserats skall givetvis inte drabbas några reducerade bidrag.ovan av
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sjukvård för asylsökandeHälso- och

sjuk-hälsoundersökning och till akuttillasylsökande harAlla rätt en
tandvård.och

vården ochutnyttjandetgällerhaft detDen utveckling när av
ägnadalarmerande intehögstfråga kostnadernadärmed i är menom

förvåna.att
tandvård.sjuk- ochsiglånga handläggningstiderna iDe genererar

och underpsykosomatiska sjukdomarOro i asyl kanväntan enge
någonfåår inte onormaltoch halvt detperiod kanske är attett ett

åkomma behöver kureras.akut som
sjuk-ochharflyktingproducerande ländernadeMajoriteten enav

tillgång landettill. Harvälsituerade hartandvård första hand deisom
Allmänresursknapp.sjukvård, den regelutbyggd allmän är somen

därför inte sällankommer hartandvård ovanlig. De ettär upp-som
vård.dämt behov av

mottagningsorganisation harInvandrarverketsAsylsökande inom
tillgångmånga gångersjukvård,tillgång till ängod störreenen

flesta anläggningarsamhället. Deomkringliggandei detmänniskor
den.anslutning till Jageller isjukvård på själva anläggningenhar an-

tillgång sjuk-till akutfortsättningsvis skall haasylsökande ävenattser
för befolk-Tillgången dock intetandvård. skalloch större änvara
finns i detsjukvård redantillgång tillningen i övrigt. Den som

också asylsökandesdeför täckasamhället tillräckligsvenska är att
vård-sjukvård vanligahandi förstabehov. Asylsökande bör ges

centraler etc.
Ärefterfrågan.medför fria tjänsterall verksamhetInom storen

efterfrågan. dämpagod ökar Förtillgången tjänsterna dessutom att
leva ibild vad det kostarför realistiskefterfrågan och attatt avge en
tand-betala för sina sjuk- ochasylsökande skallSverige, jag attanser

Nivån detsamhälletövriga ivårdsbesök på gör.sättsamma som
december 1992 till-biståndet efter dentorde lekonomiska även vara

iasylsökande oftatäcka dessa utgifter. Omräckligt för ärhög att en
bidrag lik-få särskilt enligtvård, han kunnabehov akut torde ettav

allmän-finns för den dell5-kort, redannande typsystem, avsom
läkare.ofta behöver uppsökaheten t.ex.som
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frivilligaflyktingar i kommunMottagandet av -
rollorganisationers

någonhandnågonöverlåter tillkommun i dagNär taatt omannanen
for-sker det alltid i denflyktingmottagandetkommunaladel detav

påöverlåtsförmottagandet vissbegränsad delatt en gruppavmen en
inte kom-hindrar emellertidDet nuvarande regelsystemet enannan.

för intro-frivilligorganisationöverlåta till att taatt ansvarmun en
frånsetti kommunentagitsduktionen viss flykting emotsomav en -

berättigadkanförmåner flyktingende olika slagsociala varasomav
till.

spelakan och börfrivilligorganisationernaMin uppfattning är att
flyktingmottagandet. Att lo-kommunalaroll i detoch viktigstoren

flyktingmottagandet harsig ikala frivilligorganisationer enengagerar
förenskilde flyktingenpositiv effekt inte bara för den ävenutan om-

så in i detpå kunna kommagivningens attityder. Flyktingen bör sätt
skulleoch lättare vadsvenska samhället snabbare än varasom annars

möjligt.
uppgiftskulle minJag kan emellertid inte det när-attatt varase

bör för. Detvilka uppgifter organisationerna svaramare ange som
på vilketmåste för varje enskild organisationsak avgöraattvara en

sig.kan och vill Jagoch i vilken utsträckning ärsätt engageraman
också variera starktde lokala förutsättningarna kanövertygad attom

berormellan frivilligorganisation kanolika kommuner.Vad uträttaen
med-i på hos de enskildautsträckning viljan och engagemangetstor

lemmarna i lokal förening.en

biståndEkonomiskt till asylsökande

Enligt formermina direktiv bör jag villkoren för olikaöverväga av
nivånnivån förmånerna. Fråganbistånd asylsökande samt om

biståndet fårdet generella överspelad. Regeringennumera anses vara
sänk-har denna föregripit utredningen och beslutatpunkt om en

nivånfrån den 1992 hittillsvarande dag-ning l december deav
bidragen. Någon ytterligare generell sänkning enligt min bedöm-är

inte motiverad eller lämplig.ning
undvika konflikter biståndFör eventuella mellan lagenatt om

asylsökande föreslåroch socialtjänstlagen jag socialtjänstlagenatt
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såändras klart framgårdet till bistånd enligt denna lag interättatt att
föreligger för den har till bistånd lagenenligt tillrätt rättsom om
bistånd asylsökande m.fl. självfalletDäremot bör socialtjänstlagens
övriga bestämmelser, exempelvis kommunens förom ansvar om-

barn och ungdomar, gälla för asylsökande.ävensorger om
Utredningen arbete för asylsökande har betänkande SOUi sittom

199269 föreslagit den deltar i meningsfull sysselsättningatt som
skall erhålla förhöjt dagbidrag och den skälgiltigaett att utansom

erhålladelta skall reducerat bidrag, vilket i realitetenvägrar att ett
skulle nivåerinnebära olika bidragen.tre

Själv jag deninte deltar i meningsfull sysselsättningattanser som
skall erhålla något utgångspunktförhöjt bidrag. Min varjeär att

månasylsökande i förmåga skall försörjningbidra till sinav egen
måsteunder väntetiden. Att delta be-det normala inte skallsomvara

höva premieras särskilt. Att betala förhöjt bidrag till asyl-deut ett
måstesökande deltar också enligt innebära intemin meningsom en

oväsentlig ökning kostnaderna för mottagandet asylsökande.av av
Efter den sänkning dagbidragen genomförts verkanmedav som

från den december 1992l för reduktion bidragenär utrymmet en av
självfallet begränsat. det ändå klarJag viktigt göraattanser vara en
markering delta medför ekonomiska konsekvenservägranatt attav
för sökanden. Min bedömning bidraget kunna reducerasbörär att
med cirka 10 kronor dag för den giltiga skäl vägrar attutanper som

idelta meningsfull sysselsättning.
I detta vill också framhållasammanhang jag det enligt minatt

mening otillfredsställande fritt föreligger förtill logi allaär rättatt
asylsökande med undantag endast för den har inkomst för-som av

ocksåvärvsarbete. Enligt min mening bör den har andra till-som
gångar åläggaseller inkomster kunna för för-betala logiatt en
läggning.

Dagbidrag betalas i regel fjortonde dag. Själva utbetalningenut var
för bådeInvandrarverket personalkrävande och kostsamär en proce-

dur. Alla ocksåbidrag betalas kontant Det innebär kostnaderut stora
för och bevakning betydande penningsummor. harMantransport av
inom Invandrarverket uppskattat kostnaderna 22-27de totala till ca
miljoner årligen.kronor Ju fler asylsökande fler förläggningaroch

finns desto högre blir kostnaderna.som
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utbetalning dagbidragen skulle kunna inne-En enklare form för av
därför jag bör be-bära inte obetydliga besparingar. Jag har ansett att

handla frågadenna i mina överväganden.
förDet kan i för sig tyckas naturligt Invandrarverketoch att svarar

utbetalningen.Det finns dock myndighet har storen annan som er-
farenhet Centrala studiestöds-utbetalning nämligenpengarav av

CSN. CSN bara för utbetalning studiemedelnämnden intesvarar av
hemutrustningslånockså till flyktingar. allra flesta asyl-Deutan av

får därför så småningomsökande i landet kommerstanna attsom
utbetalning från CSN samband söker hemutrustnings-i med att man
lån. frågan. CSNMot denna bakgrund har jag kontaktat CSN i har
därvid förklarat sig villig själva utbetalningen medan be-överatt ta
slut lånets skulle fattasstorlek Invandrarverket.om av

När det kostnaderna räknar CSN med investering i ADB-gäller en
och utrustning 3,5 kronor årlig drifts-miljoner ochsystem ca en

kostnad på 8 såledesmiljoner kronor. Det skulle innebära avse-ca en
förhållande årskostnadervärd besparing i till nuvarande på 22-27ca

miljoner kronor.
flestaDe asylsökande har alldeles behov ekonomisktuppenbart av

bistånd, påantingen de utblottade eller pågrund grundäratt attav av
de inte kan förfoga tillgångarde de faktiskt Samtidigtöver äger.
finns det anledning del asylsökande skulle kunnaatt anta att en svara
för sin försörjning de till det, antingentvungnaegen om var genom
tillgångar de fört med sig hit släktingar.eller Detsom genom an-
tagandet levnadsnivåstyrks den ekonomiska asylsökandeav som
ibland har inte skulle de levde påoch möjlig endast desom vara om
bidrag frånde erhåller det svenska samhället.

Arbete för försörjning i Sverige liksom i län-basen alla andraär
der. Detta måste så långt möjligt gälla asylsökande. läm-Jag haräven

förslag åtgärder få så mångatill för asylsökande möjligtnat att som
någonarbeta eller delta i form meningsfull sysselsättning.att att av

Därutöver påkrävs enligt min mening asylsökande bättre sättatt ett
i från fårdag redan början klart för vad levasig det kostar iän att

Sverige. Det skulle underlätta omställningen till liv utanför för-ett
läggningen måstedär det fulla för den ekono-ta ansvaretman egna
min. Reglerna måste såutformas den asylsökandes kreativitet ochatt
förmåga lyfts fram, så fårhan realistisk bildatt ta attansvar en av
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så önskadekostnaderna för leva och bo i Sverige och ickeattatt
effekter bidragsberoende och bidragsfusk minimeras.som

fleraasylsökande lån i stället för bidrag har diskuterats iAtt ge
Frågansammanhang tidigare. har alltid fallit. Det har orimligtansetts

får i samhället med skuldden asyl skall komma utatt varsensom
påverka och skulle bli högre längrestorlek han inte kunnat som

på avvisashandläggningstiderna Vidare har pekat denär. attman som
någotaldrig betala tillbakaeller utvisas sannolikt skulle komma att

lån.
lån anförts givetvis SamtidigtDe vägerargument mot tungt.som

lån skulle fylla dejag med i stället för bidrag kunnasystemettmenar
dåbiståndssystem.. förutsätterkrav bör kunna ställas Detettsom

lånesystemet så kan väljautformas asylsökande självatt att att varaen
lång tid detta Detskuldfri asylärendet avgjort, hurnär är tar.oavsett

möjlighetskulle då ske i den formen den asylsökande attatt ges
pålånet har arbete denbetala av under väntetiden. Den ettsom

sysselsättning skullemarknaden deltar i meningsfullelleröppna som
olikadå någon kvar väntetiden slut. Deninte ha skuld när är som av

skulledelta någon form meningsfull sysselsättningskäl inte kan i av
någon då föreligga endastheller skuld kvar. En skuld skulleinte ha

meningsfull syssel-för giltiga skäl delta iden vägrar attutansom
sättning.

Asylsökandelån fattas Invandrarverket.Beslut bör alltid avom
förfår vända sig till slussinte vistas utredningssluss närmastesom

hän-hjälp ansökan. kan ske i samband med sökandenmed Detta att
asylärendet.visas till utredningsslussen för utredning i

Länet innebärskall i princip nuvarande dagbidrag. Detmotsvara
tillhandahålls kostnad för denbostad liksom hittills utomatt utan -

tillgångar viss storlek liksom för denhar inkomster eller somsom av
väljer får bidrag för det.bo hand och särskiltatt egen

Barn asylsökande och flyktingarsom

barnGemensamt för alla asylsökande barn de i första handär äratt
sådantoch därför måste behandlas myndigheternade sättatt ettav

deras möjlighet till god i livet inte försämras deatt start genomen
beslut uppbrott och val asylland.vuxnas om av
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Socialtjänstlagen gäller för alla barn, asylsökande barn. Dettaäven
innebär bl.a. vanvård fastde har skyddatt mot t.ex. somsamma
boende barn och den kommun de vistas i har detatt yttersta ansvaret.
Asylsökande barn grundskoleåldern omfattas skollagen och skalli av
erbjudas skolgång. Skolplikt råder vårdnads-dock inte. För barn utan
havare gäller god omgående skall förordnas. Enligt minatt man

skallmening asylsökande framdeles detta skydd ochbarn haäven
dessa rättigheter.

Särskild måste påuppmärksamhet riktas barn kommer hit utansom
vårdnadshavare. Från tid till kritiseras lnvandrarverket för attannan
människor intresserade hand de barnenär att tasom av om ensamma
nekas detta. förståeligtDet vill sig blir irrite-denär att som engagera
rad inte Samtidigt det synnerligenärengagemanget uppmuntras.om
viktigt regler gäller vid familjehemsplacering asyl-att samma av
sökande barn familjehemsplacering bofastavid barn. Desom av
asylsökande då språkbarnen särskilt de både saknar ochär utsatta
svensk kulturkompetens, vilket bl.a. dem minskad möjlighet attger en
läsa av sina välgörare. Om det blir problem familj,i där etten

iasylsökande barn vistas, detta barn utlämnat.är extra
Jag de asylsökande skall habarnen likaatt ettanser ensamma om-

fattande skydd de bofasta barnen. Samtidigt barnjag attsom anser
mår bäst fårde bo i vanliga familjer. lnvandrarverket bör därförom

efter hitta familjer uppfyller de socialakravsträva att som som
myndigheter ocksånormalt ställer och anlita dessa myndigheter vid
sin bedömning. Familjema språkbör tala barnets och bör ha kunskap

barnets kultur det familjens sociala kompetens skallärom men som
komma i första hand.

De barn vårdnadshavarekommer till landet utan representerarsom
minfåtalregel länder. bordeDet enligt mening haett attsom en

buffert intresserade familjer särskildmed skolning i asylsökandeav
barns situation och, vid behov, kultur. sådan tordeEn ordningutsatta
dessutom innebära flexibilitet i mottagningsorganisationen.störreen

Asylsökandes möjligheter idelta svenskundervisning föratt
invandrare sfi

Som jag tidigare framhållit jag det viktstörsta attanser vara av en
asylsökande under väntetiden meningsfull sysselsättning och attges en
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lämplig form syssel-mycketdeltagande i svenskundervisning är aven
börasylsökandeemellertid innebärasättning. Det behöver inte att en

finnsGenom den kopplingha delta kommuns sfi.irätt att somen
tilldelta kanledighet förmellan till sfi och till rättenrättenrätten att

möjligheter fåasylsökandessñ direkt motverkakomma ettattatt ar-
upprätthålla skillnaddendessutom omotiveratbete. Jag finner det att

påborgäller till sfi för denfinns i dag det rättennär som ensom
kommun.förläggning och den vistas isom en

skyl-bör föreliggaunderstryka det enligt min meningJag vill att
asylsökande dennasvenskundervisning. Mendighet för alla delta iatt

under-lagbundnaske inom för denundervisning bör inte ramen
form.visningen iutan annan

framlagda förslagendeEkonomiska konsekvenser av

förslagenutgångspunkt har varitför mitt utredningsarbeteEn att
asylsökande ochminskade kostnader för mottagandetskall leda till av

medföra be-också flera punkterflyktingar. Mina förslag bör
förläggningsverksam-framför allt förslagensparingar. Det gäller att

på entreprenad ochläggasutsträckning skallheten i större attut
utanför förläggnings-bomöjligheterasylsökande skall större attges

Även vanligasylsökande skall betalaförslagen attsystemet. om
och särskilt bidragdagbidragpatientavgift vid läkarbesök samt att

besparingar.bidrag bör vissalån i stället förskall betalas ut gesom
någon beräkningexaktDet dock inte möjligt göra stor-är att av

besparingen skulleverkligaleken besparingarna. Den största man
uppnå för asylsökande minskas.väntetidenom
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Utredningens och arbete1 uppdrag

Det nuvarande för mottagande asylsökande och flyktingarsystemet av
år.har i sin helhet gällt endast under Det har i jämförelse medtreca

tidigare ordning inneburit vissa fördelar. Samtidigt har systemet upp-
byråkratiskt.levts i vissa avseenden stelbent och Vistelsetidernasom

på förläggning alltför långa blivithar blivit och hela harsystemet
mycket kostsamt. denna bakgrund beslöt regeringen den 5Mot mars
1992 tillkalla särskild utredare med uppdrag göra över-att atten en

mottagandet asylsökande och flyktingar. Det dennaärsyn av av
utredning anförtrotts mig.som

Enligt föreslådirektiven skall jag de regeländringar övrigasamt
förändringar behövs långaför motverka vistelsetider för-attsom
läggningar och för målmottagandet flexibelt. Ett börgöraatt mer
enligt direktiven de asylsökande i utsträckning i dagstörre änattvara
själva bör kunna välja sitt boende och förhållanden.ordna sina Ett

kostnadernamål bör minska för mottagandet asyl-annat attvara av
sökande. Vidare skall utredaren undersöka hur frivilligorganisa-
tioner, fåprivata företag och kommuner skall kunna ökad roll fören

driva förläggningar och andra former för asylsökandeboendeatt av
liksom hur frivilligorganisationer skall kunna del deöverta aven
uppgifter i flyktingmottagandet i dag ligger kommunerna.som

Direktiven återges bilagaDir. 1992.25 helhet ii sin
Jag har fortlöpande sammanträffat med de sakkunniga i utred-

ningen. Jag har vidare gjort studiebesök vid utredningsslussar och
förläggningar och sammanträffat med anställda inomantalstortett
Invandrarverkets nuvarande förläggningsverksamhet. jagVidare har
sammanträffat företrädaremed för frivilligorganisationerrad lik-en

med företrädare för UNHCR.som
Tillsammans med sekretariatet och de sakkunniga har jag företagit
studieresa till Tyskland.en

Jag den 1992har 12 november avgivit yttrande betänkandetöver
SOU 199269 Meningsfull vistelse asylförläggning.

Jag har fackligainformerat de organisationerna arbete.mittom
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2 Bakgrund

flyktingar2.1 asylsökande ochMottagandet av -
nuvarande regelsystem

2.1.1 Allmänt

påförhållanden bygger delvis redo-Beskrivningen nuvarandeav
vistelse asyl-görelsen i betänkandet SOU 199269 Meningsfull

förläggning, 1992 för asyl-avgivet i juli utredningen arbeteomav
sökande.

för mottagande asylsökande och flyk-Den nuvarande ordningen av
förtingar innebär har övergripande ekonomisktatt ettstaten ansvar

i övrigt delatmottagandet asylsökande och flyktingar. Ansvaret ärav
huvudmanmellan och kommun. Statens invandrarverk statligärstat

för mottagandet. Invandrarverket driver utredningsslussar och för-
överenskommelserläggningar för asylsökande och skall träffa med

kommunerna mottagande flyktingar.om av
landetMed asylsökande i det följande här iavses en person som

sökt uppehållstillstånd åberopat någonoch grund för sin ansökansom
form politiska utlänningslagen 1989529 harskäl. Enligt ut-av en
länning Geneve-konven-till asyl här han flykting enligträtt ärom
tionens bestämmelser skydd för flyktingar. bestämmelserDessaom
finns också den svenska utlänningslagen. utlänningintagna i Men en

ocksåhar till asyl han krigsvägrare eller han,rätt är utan attom om
flykting, återvända på de poli-inte vill till sitt hemland grundvara av

tiska förhållandena åberopadär och kan vägande omständig-tungt
heter till stöd för detta de factoflykting. Asylrelaterades.k. uppe-
hållstillstånd också inom för tillämpningen den bestäm-ramenges av

uppehållstillstånd fårmelse i utlänningslagen tillsäger attsom ges en
utlänning skäl vill härhumanitära bosätta sig här. Det sigrörsom av
oftast någoninte har till asyl tvingatsråttom personer mensom som
lämna hemland på förhållandenasitt grund de oroliga där,av exem-
pelvis inbördeskrig.
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Det innebärsagda det i realiteten finns fyra olika kategorieratt
kan få uppehållstillstånd på någon form asylrelaterade skäl,som av

nämligen
konventionsflyktingar 3 kap. 1 § l utlänningslagen UtlL
krigsvägrare 3 kap. § 2l UtlL

factoflyktingarde 3 kap. § 3l UtlL samt
politiskt-humanitära skäl 2 § 2kap. 4 UtlL.

När talar flyktingmottagande brukar mot-man om man avse
fåtttagande tillstånd någonhär i landetatt stannaav personer som

de fyra uppräknade Ofta ocksågrunderna. brukar inbe-av ovan man
gripa de anhöriga för utgåvilka s.k. schablonersättning kan jfrnära

2.1.5 Flyktingar.avsnitt I mottagningssammanhang såledesanvänds
begreppet flykting i betydligt bemärkelsevidare i utlännings-änen
lagen. fårEndast mindre del de asylsökande fårstannaen av som

konventionsflyktingar, de flesta beviljas tillståndallrastatus som som
de factoflyktingar eller politiskt-humanitära skäl.av

Hur den nuvarande ordningen för mottagande asylsökande ochav
hantering framgårasylärenden tänkt fungeraär attav av prop.
1988892105 organisation, hantering asylärenden ochom ny av resur-

för Statens invandrarverk statsrådetFöredragande uttalarser m.m.
där fråns. 5 f ordningen den l juli 1989 skall följande.att vara

- Asylsökande skall normalt hänvisas till s.k. utredningsslussen
där asylutredningen Till dessa utredningsslussar, där de sökandegörs.
bor såunder utredningen, koncentreras polisens utredningsresurser

två frånutredningen normalt skall kunna genomföras inom veckoratt
ansökan.

frånPersonal Invandrarverket skall i direkt anslutning till poli--
utredning sortering i klara ärenden och andra ärendengörasens en
omgående fatta beslut i de klara ärendena.samt

såI ärenden inte klara det möjligt denär äratt attsom ge-
tillståndsökande redan vid utredningsslussen eller direkt avvisaatt

vederbörande, skall Invandrarverket normalt fatta beslut inomsenast
frånveckor det polisens utredning slutförd. Detta förut-ärattsex

den asylsökandes offentliga biträde dröjsmål inkommersätter att utan
med yttrande.

inte någonEn asylsökande har bostad ordnad hos närasom en an--
hörig inkvarteras på s.k. asylförläggning frågantill dess hanatt om
får landet slutgiltigt avgjord.i ärstanna
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Det finns f.n. fyra. utredningsslussar ligger Malmö, Mölndalisom
Sagåsen, PåFlen och Upplands Väsby Carlslund. grund denav

år 1992tillströmningen asylsökande under finns dessutomstora ettav
antal till varje utredningssluss. Vidare finns tjugotal s.k.ettannex
fasta förläggningar och mycket antal tillfälliga.ett stort

Invandrarverket i fyra regioner förorganiserat mottagandetär av
asylsökande och flyktingar, Region Syd Alvesta, Region Väst

ÖstMölndal, Region Flen Region Nord Sundsvall. Somoch
regionkontorens lokalisering inte helt med destämmer överenssynes

fyra utredningsslussarnas. Invandrarverkets centrala förvaltning är
förlagd till Norrköping. Regionkontoren för direktadetsvarar sam-
arbetet med kommunerna. De tecknar överenskommelser med kom-

organiserat flyktingmottagande för visst antalett ettmunerna om
flyktingar år utifrån planeringsnivåden fastställsper som av
Invandrarverket i Norrköping. Varje överenskommelse detanger
antal flyktingar kommunen planerar under överens-att ta emotsom
kommelsens giltighetstid. Nästan alla landets kommuner är engage-
rade i flyktingmottagandet.

2.1.2 Utredningsslussen

När utlänning söker asyl direkt Sverigevid inresan i polisengören
kort grundutredning i ärendet. Om det uppenbart det inteär atten

finns uppehållstillståndgrund för asyl och inte heller skall beviljasatt
på någon fårgrund polisen besluta avvisning omedel-medannan om
bar Sådanaverkställighet. beslut verkställs i regel omgående och ut-
länningen någon någrasitter ofta i förvar under eller dagar från in-

tills verkställighet kan ske.resan
detI flertalet fall kan denemellertid inte bedömningen görasstora

det uppenbart det inte finns grund för asyl. asyl-Dessaäratt att
sökande efter grundutredningen någoni regel de fyratas emot av
utredningsslussarna fårdär de bo under den tid ytterligare utredning

Invandrarverket från den 1 juli 1992 för den asylutred-görs. svarar
ning utredningsslussen. Tidigare framgåttgjordesgörssom som

denna utredning polisen. I anslutning till utredningsslussenäven av
finns vidare frånpersonal Invandrarverket beslutar i asylärendet.som
Syftet med utredningsslussarna bereda de asylsökande inkvarte-är att
ring under den första tiden i Sverige och koncentrera denna in-att
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tillför-fåtal ställen för underlätta snabb ochkvartering till attett en
asylärendena.litlig handläggning av

fasthantering asylärenden ladesNär den ordningen för ut-avnya
000från tillströmning 20 asylsökandegick planeringen peren av ca

år. 1989 ökade emellertid antalet asylsökande mycketUnder hösten
budgetåret uppgåså för 198990 kom tillkraftigt antalet attatt ca

mål för utrednings- och handläggnings40 000. De sattssom upp
och förläggningar kom därförtider för vistelsetider slussaroch

såväluppnås. resursförstärkningar till polisenaldrig Trotsatt som
nås.kunnatmålsättningarna inte heller därefterInvandrarverket har

Budgetåretfrämst antalet asylsökande fortsatt öka.Det beror attatt
således 000.199192 asylsökande till 55uppgick antalet ca

undantagsfall Vistelsetiden utredningsslussenDet endastär som
på utredningsslusshållas två veckor. Vistelsetidenkunnat till avsedda

månad. också endast iuppgått Dethar genomsnittligt till minst ären
medanbeslut i ärendet kunnat meddelasabsoluta undantagsfall som

slussen.sökanden varit kvar
får informationutredningsslussen den asylsökandeUnder tiden

handläggningen asyl-rutiner för vistelsen där,gällande om avom
fråga flyktingmottagan-övrigt gäller iansökan och vad i omom som

anordnas vissaockså hälsoundersökning. Vidaredet. Det erbjuds
någon formförekommer intefritidsaktiviteteter däremot avmen

tiddetta med hänsyn till den kortaundervisning i exempelvis svenska;
vistelsen slussen avseddär att vara.

på förlägg-anvisas asylsökande platsNär utredningen klarär en
fåtal uppehållstillstånd beviljats anvisas sökandenning. det fall därI

Place-bostad i kommun.möjligt tillfällig eller permanent enom en
fåomgåendeordnas dering i kommun kan dock oftast inte utan som

på fåruppehållstillstånd tiden utredningsslussen i all-beviljats under
också avvaktan kommun-mänhet anvisas plats förläggning ien

placering.
förstEn inte söker asyl i samband med inresanutlänning utansom

anvisasefter någon polisen eller kommunentids vistelse här skall av
låtapå dock den asylsökandeplats utredningssluss. Kommunen kanen

på finnskvar i kommunen och där beslut detvänta sär-stanna om
skilda skäl sökanden kan bo hosför detta, exempelvis näraom en an-
hörig.
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få någon hanasylsökande skall kunna form bidragFör att av omen
praktikenipå utredningssluss eller förläggning krävsinte vistas en

hindrargodkännande såväl Invandrarverket kommunen. Ingetav som
förutsättningfrån vill underdock asylsökande bo han attatten var

släktingar eller kansökanden själv eller med hjälp vänner svaraav
2.2, tillåterkommer i avsnitt,helt för sin försörjning. Jag nästaegen

under väntetidenför asylsökandede förutsättningarnanärmare att en
på utredningssluss eller förläggning.skall kunna bo änannat

2.1.3 Förläggningen

på får asylsökandeEfter tiden utredningsslussen den nämntssom
på asylärendet. Denflytta till förläggning beslut ii väntan somen

tillstånd någon på förläggningen i avvaktanbeviljats normalt tidvistas
besked bosättning i kommun.om en

på långvarig.Vistelsen förläggningen kan bli De sommarensom
1992 från genomsnittligtflyttade förläggning till kommun hadeut en

påvistas 12 år utredningssluss och förläggning.lsammantaget ca
på långalånga på förläggning främstDe vistelsetiderna beror

snabbthandläggningstider också svårigheteri asylärendet attmen
utplacering i kommunordna kommunplats. Hinder för snabben en

såvälsvårigheter erbjudakan hitta kommun kanattvara ser-en som
på asylsökandevice språk flesta kommuneraktuellt de emottar en-
från fåtal storlek.dast språkgrupper bostad lämplig Detett som av

kan svårt såväl barn-exempelvis ibland hitta bostäderatt storavara
familjer ensamstående. barnHandikappade flyktingar och utansom
vårdnadshavare svårtsärskilt finnadet kanär attvaragrupper som
kommunplatser för.

Utplaceringen byrå-också kallasfördröjs ofta vad kanav som
kratiska tillståndsärendet alltid såhinder. i expedieras inteBeslut
snabbt Folkbokföringen, inberäknat sökandenönskvärt. attsom vore

få fyra lång tid.skall de sista siffrorna i ofta alltförpersonnumret, tar
Och fullständigt någon normaltkan utplaceringutan personnummer
inte ske. Beslut lån fattas i regeltill hemutrustning visserligenom
snabbt ändå ändåkan bidra till fördröjningen.men

I princip till bistånd gäller för alla,regler och rättsamma samma
såväl påasylsökande uppehållstillstånd, vistasmedsom personer som

förläggning såvitt gäller arbeta. Möjligheternarättenutom atten -
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i avsnitt 2.1.7. Denför asylsökande arbeta behandlas närmareatt som
har själv-uppehållstillstånd och kvar förläggningbeviljats är en

kommun i sist-fallet också arbeta. Eftersom utflyttning tillrätt att en
kort kan flyktingen dock inämnda fall förutsätts komma ske inomatt

såvidapå det intefå något arbete förläggningsortenregel inte rör-
flesta arbetsgivare vill intenågot kortvarigt arbete. Desig mycketom

någrafrånnågon kommer flytta inomanställa kanske ortenattsom
dagar.

i möblerade lägen-På de asylsökande vanligenförläggningen bor
ihushåll. Familjer bor i regel tillsammansheter och har eget en

ensamstående i lägenhet.placeras flera tillsammanslägenhet medan en
utgår mån behov förkostnadsfri iBostaden och dagbidragär attav

dagliga livsföring. Närmedel för sintäcka asylsökandens behov av
självhushåll ingår ifrimöjlighet tillinkvartering sker i matutanrum

utgår då belopp.med lägrevistelsen. Dagbidraget ett
får asylsökande informationdeUnder tiden förläggningen om

påförhållandena förlägg-lokaladet svenska samhället och deom
uppehållstillstånd innebördenfått informerasningsorten. De omsom

sysselsättning enligterbjudsdet kommunala mottagandet. De vuxnaav
svensk-nedan, inklusivemeningsfull vistelse jfrriktlinjer för

första tid därfår skola. Barnensoch barn börjaundervisning, ägnas
ocksåPå förläggningen erbjudssvenska.till delen studier istörsta

ordnas förSärskilda aktiviteterföräldrar med barn.verksamhet för
ensamstående föräldrarförsexåringar Barntillsyn finnsoch skolbarn.

svenskundervisning.deltar isom
sjukvård.myndigheter och Dekontakterna medTolkar finns för

erbjudsutredningsslussengenomgått hälsoundersökningintesom
Påsjukvård finns.Tillgång till akutförläggningen.dennagöraatt

frågasituation iockså asylsökandens aktuellaförläggningen utreds om
tillståndNär bevil-önskemål förläggningsvistelsen.behov och under

finnaarbetslivserfarenhet för kunnautbildning ochjats kartläggs att
kommande bosättningen.för denlämplig kommunen

för-vid InvandrarverketsSedan 1991 verksamhetenärsommaren
för sinenskilde asylsökandenläggningar inriktad den taratt ansvar

skötseln förlägg-tilldelas aktiv roll idagliga livsföring, hanatt aven
så långt möjligterbjuds aktiviteter dettaningen och han är oavsettatt

här-har i överensstämmelseutgången asylärendet. Invandrarverketi
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för asylsökan-riktlinjer för meningsfull vistelsemed utfärdat
påde förläggning.

verksamheten vid förlägg-Enligt Invandrarverkets riktlinjer skall
påningarna inriktas

livsföring,för sin dagligaden enskilde asylsökandenatt tar ansvar
förläggningen,roll den dagliga skötselnhonom aktiv iatt avge en

samt
så långt föraktiviteter möjligt tillerbjuda äratt nyttasom som

honom utgången i asylärendet.oavsett
riktlinjerna vidare bl.a. följande.I sägs

få ochskall till förläggning klarDen asylsökande vid ankomsten en
tydlig bild tillståndsgivningen, svenskt flyktingmottagande samtav
syftet förläggningsvistelsen. viktigtmed och villkoren för Det är att

påden asylärendet behandlasasylsökande känner trygghet i ettatt
denne får klarhet de olikarättssäkert och snabbt Vidare isätt. att

aktörernas tillståndshanteringen förläggningens ochroller i samt per-
för-sonalens viktigt den asylsökanderoll i sammanhanget. Det är att

står ochvikten tillgänglig för asylärendehanteringen attattav vara
verksamheten i förläggningen främjar detta.

Informationen asylsökande skall klar, tydlig ochtill den en-vara
övrigttydig. Informationen till och verksamheten iden asylsökande

skall så få iutformas inte överdrivna förväntningaratt att stannaom
Sverige återvändande möjligtroligskapas, kan ut-utan ettatt vara en

Åtgärdergång. på i svenska samhälletmed direkt sikte integration det
fått uppehållstillståndskall asylsökande ii princip först dennärstarta

Sverige. förläggningsvistelsenDen asylsökande skall dock under ges
sådana i Sverige han kännerkunskaper i hur det vistasär att att
trygghet beteende.i sitt eget

Ett förstå sigviktigt led i detta börja lära sig och uttryckaär att att
på Innehållet förläggningsverksamheten skall stimulerasvenska. i
detta delarerbjuder kurser i svenska, tillämpligaatt t.ex.genom man

förläggningssvenska andra former svensk-nuvarande ellerav av
undervisning, vardagssituationer. Vidare skallkan praktiseras isom

till kommunikation svenska medutökade möjligheter perso-ges
in-nalen tillvaron enkel och lättillgängligi den dagliga samt genom

medformation. skall asylsökande stimuleras till kontakterDärutöver
svenska organisationernärsamhället, m.m.

kun-asylsökande skall vidare möjlighet använda sinaDen attges
förläggningsverksamheten ochskaper och erfarenheter i den dagliga

Grunden för den dagligastimuleras till kontinuerlig sysselsättning.
hus-sysselsättningen ansvarstagandet för den familjen ochär egna

hållet. vår-Därutöver skall de asylsökande stimuleras till deltagande i
såvälden den förläggningen, utrymmenav egna gemensamma som
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barnfritidsverksamhet in-utemiljö. Andra aktiviteter kan samtvara
asylsökandelandsmän. Asyl-andraformation och stöd tillm.m.

medverka i in-kulturkompetentasökande kan även personersom
till närsamhället.formation

tillfälle utveckla kunskaperasylsökande skallDen även att nyages
kurser, studiecirklartilloch färdigheter. Möjligheter detta genomges

meningsfulltså det upplevsKursutbudet bör utformas att somm.m.
utgången i asylärendet.oavsett

således tidenskallMålet meningsfulla vistelsenför den attvara
till snab-skall kunna bidragaskall ha varit bortkastad. Deninte en

Sverige,uppehållstillstånd beviljas iintegration,bare även,menom
måsteenskilde, denneså långt till för denmöjligt, omvara gagnsom

har aktiverad individåtervända hemlandetannat land. Vidaretill en
information och kunskaperoch ytterligarelättare in änatt ta enny

i passivitet.individ sjunkitsom ner
in-förläggning skall hanasylsökande anländer tillNär enen

för möjlig-har erbjudadenna förläggningformeras vad just attom
ocksåInformationen skallvistelsen.heter till sysselsättning under
asyl-besked iinnehålla sysselsättning undervärdetklart väntanav

bistånd formmedel i dag isaknarärendet. enskildeDen gessom egna
bidrag.fall särskildadagbidrag och i vissakostnadsfri bostad,av
inställ-också samhällets svenska folketsbör speglaInformationen --

sysselsättning.för sigenskilde görning till den rättatt genom
budgetåret 199192 fastskall from.Vid varje förläggning ut-ett

erbjudaMålet åretunder förstasysselsättning erbjudas.bud är attav
sysselsättningbestående4 tim.dagsysselsättning under minst aven

studier.verksamhet ellerinom förläggningens
kursstudiecirklar, förändrat beman-Verksamhetsinnehållet, t.ex.

befintligaskall ske inompersonalningsbehov, utbildning m.m.,av
budgetramar.

tillasylsökandespåverkar deSysselsättningenaktiviteterna rätt
fastaför detnivån Kursavgifter skallbistånd på detta.eller uttagas

aktiviteter.utbudet av
olycksfalls-tecknadFörsäkringsfrågan centraltlöstär genom en

ansvarsförsäkring.och
ochförläggningaraktiviteter kan variera mellanUtbudet överav

såväl asylsökandes för-tillvaratiden. bör alltidEn strävan att tavara
personalens närsamhälletsutsättningar och resurser.som

beståSysselsättning för asylsökande kan av
arbeteförläggningens ordinarieMedverka under handledning i -

vård förläggningen.av
förläggningens informa-Medverkaansvara ihandledningunder

asylsökande.det dagliga livet till nyanländation om
handledning imedverka underkulturkompetentAtt som person

närsamhället.förläggningens information ut mot
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anordnare,Ett studieutbud, via studieförbund eller somannan
åter-kan till för den enskilde vid eventuelltävennytta ettvara

vandande.
asylsökan-Kursverksamhet anordnad förläggningen där ävenav

ingåde kan som resursperson.
Konversationssvenskapraktisk vardagssvenska anordnad via ut-

bildningsanordnare.
Praktisk vardagssvenska naturligt i det dagliga arbetet vid för-

läggningen.
Sysselsättningsplatser utanför förläggningen.

i mån fat-I plats förläggningssvenska, inget negativt beslutav om
i tillståndsärendet önskemåloch den enskilde har ytterli-tats attom
förkovra sig i språket.svenskagare

På begäran utredningen arbete för asylsökande A 199104av om
har lnvandrarverket meningsfull vis-utvärderat verksamheten med
telse för asylsökande förläggning under första kvartalet 1992. Av
utvärderingen framgår genomsnitt 40 % allaatt ett av vuxnaav
asylsökande vid förläggningarna i sysselsättning fyra timmar pervar
arbetsdag. Aktiviteterna omfattade

Medverkan i för]äggningsarbeteskötsel förläggningen, in-av
formation till nyanlända landsmän, information till närsamhället,
ledningorganisering caféverksamhet, barnungdomsverksamhet,av
kvinnoverksamhet m.m.

Svenskundervisning, vardagssvenska, konversationssvenska.t.ex.
Organiserad verksamhet inom och förläggningen iutom sam-

arbete med organisationer, föreningar, ochenskilda kommuner.t.ex.
frågaDet sysselsättningsplatserarbetslivsorientering på olikavar om

arbetsplatser, bl.a. vid bondgårdar, förskolor, äldreomsorg inom
kommunal förvaltning, operation dagsverke, skogsplantering,t.ex.
olika sysselsättningsobjekt hos småföretag och privatpersoner, second
handbutiker i samarbete med organisationer.

Övrig studieverksamhet bedrivs studieförbund ellersom av
anordnare eller erbjuds inom förläggningen personalannan som av

eller asylsökande. Som exempel kan engelska, data,nämnas matema-
tik, friskvårdsgrupper, hemspråk och trañkkunskap.

Invandrarverket framhöll i anslutning till utvärderingen mycketatt
pekade de asylsökande mår bättre delta i sysselsättning.att attav
De någonmedverkar i aktivitet upplever den totala tillvaron påsom
förläggningen positivare andra, något ofta leder tillän attsom som
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Även på sjukvårdenbelastningåterupprättas. minskadsjälvkänslan en
kan märkas.

i2.1.4 Mottagning kommun

fåruppehållstillstånd flyttafårdeDet angeläget utär snarastatt som
samhället, dvs.svenskakunna integreras i dettill kommun för atten

och blir själv-får eller utbildningenskilde arbetsden etatt
befolkningen.grad de övrigaförsörjande i somsamma

omedelbart finnaalltid lättframgått det inteSom är att enovan
förläggning ochpåsitterkommunplats för somenperson somen

väntetiden underuppehållstillstånd. genomsnittligaDenbeviljats
fråntvå månader detår därför sig kringhar rört att uppe-casenare

ske.kunnatutflyttning till kommunhållstillstånd beviljats tills en
utifrån kommunenssker från regionkontoretAnvisning bostadav

underlagförläggningenslägenheter ochledigaanmälningar omom
exempelvis flyktingensdå inflyktingen. Faktorer ärvägssom

ellertill arbetemöjligheter vissmodersmål, familjestorlek, typ av
släktingarönskemål placering i närhetenutbildning, nära somavom

landet,finns här i m.m.
286Sverigesallaträffat avtal medInvandrarverket har nästan

från för-antal flyktingarårligen visstkommuner emot etttaattom
År 21.000 flyk-mottagandesådana avtal1991 gälldeläggning. av

tingar.
in-samråd med flyktingenskall i upprättaVarje kommun en

svenskundervisning, samhälls-,omfattatroduktionsplan, bl.a. börsom
eventuellarbete och behovarbetslivsorientering,studie- och re-av

flyktingvarjeintroduktionsplanenSyftet medhabilitering. är att ge
förutsättningarna normaltoch verkakunna levaförde nödvändiga att

samhället.svenskasjälvständigt i detoch

bistånd ersättning till kommunernaoch2.1.5 Ekonomiskt

Asylsökande

bistånd regleras i lagentill ekonomisktasylsökandesEn rätt
förordningenbistånd åt asylsökande m.fl.1988153 samtom
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bistånd1988156 åt asylsökande m.fl. asylsökande harEn rättom
biståndtill hanom
vistas på förläggning,en-
vistas i kommun där han anvisats plats Invandrarverket,en av-

påvistas tillfälligt i kommun i han anvisas platsväntan atten-
förläggning eller i kommun elleren en annan

vistas i kommun han har stark familjeanknytning till elleren som-
andra synnerliga skäl vistasatt

Bistånd kan lämnas i form kostnadsfri bostad, dagbidrag ochav
särskilt bidrag.

En asylsökande fått platshar förläggning har tillrättsom en
tillfälligt logi där. Om han har anvisats plats i kommun har hanen

till tillfälligt logi genomgångsbostadi i kommunen. Om deträtt en
finns synnerliga skäl har asylsökande till tillfälligt logi.rätt annaten

Tidigare gällde asylsökande i angivna fall alltid hadeatt en ovan
till fritt logi. Efter ändring biståndi lagen asylsökanderätt om

mfl. gäller från den 1992l juli den har inkomst förvärvs-att som av
arbete skall erlägga skäligt belopp ersättning för kostlogi. Närsom
ingår i inkvarteringen på förläggning skall skälig ersättningen er-
läggas för detta asylsökanden har inkomst förvärvsarbete.även om av

Om den asylsökande behöver det han vidare tillhar dag-rätt
bidrag tillförsäkrar honom skälig levnadsnivå. Dagbidragetsom en
skall täcka kostnader såvidaför livsmedel kost inte ingår in-i
kvarteringen, kläder, skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och
andra förbrukningsartiklar, tidningar och telefon.

Dagbidraget till asylsökande kan det socialbidragsägas motsvara
utgåkan till den bosatt här. Asylsökande har tilldockär rättsom som

fri läkarvård. I dagbidraget ingår därför någotinte belopp för sjuk-
vård. ingår någotInte heller belopp för ersättningsanskaffning av
möbler och hemutrustning eftersom asylsökande regelmässigt bor
förläggning eller i möblerade lägenheter.

Dagbidraget beräknas i basbeloppet för det aktuella året.procent av
Dagbidraget ingårreduceras fri inkvarteringen.i Dag-matom
bidraget reduceras vidare helt eller delvis sökanden harom egna
tillgångar eller har inkomst.

För ensamstående utgjorde dagbidraget tidigare 85,7 % bas-en av
beloppet för med mathållning och 33,1 % utanen person egen egen
mathållning. Dagbidraget sänktes frånmed verkan decemberden l
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mathållningmed1992 % basbeloppet förtill 75 en person egenav
mathållning. barn gäller lägre25 Föroch till % procentsatser.utan

såtvåmed fler barnför familjerSamtidigt sänktes dagbidragen än att
skall beräknas tillde barnenför ochdagbidraget vart ett yngreav

räknattvå äldsta barnen. I kronorvad gäller för dehälften somav
ensamstående redu-försänkningen dagbidragetinnebar att vuxenen

från 31mathållning och tillmedfrån 79 till 69 kronorcerades egen
till2.4mathållning. återkommer i avsnitt23 Jagkronor närmareutan

olika fall.dagbidragen beräknas ihur
1992.s.k. krispaketet hösteningick del i detSänkningen som en

statsrådet ianförde föredragandeSom motiv för sänkningen prop.
erfaren-tillmotiverad med hänsyn19929350 sänkningatt varen

bistånd enligtnivå medoch jämförelsernaheterna nuvarandeav
nordiska länderna. Detbidragsnivåerna i övrigaochsocialtjänstlagen

särskiltdärav följandeasylsökande och denmycket antalet storastora
föredragandenutgjorde enligtpå statsfinansernaansträngningen

utredningresultatet minför inte avvaktastarka skäl attutanatt av
genomföra sänkningen.snarast

utlänningensnödvändigt förfår detSärskilt bidrag lämnas ärom
glasögon,för vinterkläder,kostnaderlivsföring. Bidraget kan avse

handikapputrustning, späd-tandvård,kosttillskott, medicin, akut
nödvändiga förhjälpmedelbarnsutrustning och andra är ensom

livsföring.dräglig
därförDet krävsbidrag behovsprövat.Dagbidrag och särskilt är en

avgivenheder ochsökandenskriftlig ansökan med samveteaven
förhållan-ekonomiska och personligaförklaring uppgifternaatt om

riktiga.den i ansökan är
bidragbeslutas och lämnasförläggningasylsökande borFör som

bi-asylsökande beslutas och lämnasInvandrarverket För andraav
påpekatSom jag tidigareståndet socialnämnden i kommunen.av

såväl Invandrarverket kom-i praktiken godkännandekrävs somav
få dagbidrag i kommun.asylsökande skall kunnaför att enenmunen

får överklagas till länsrätten.Beslut den enskildeav
såvistasbistånd den asylsökande inte längretill upphörRätten om

uppehållstillståndocksåbiståndRätt till upphör närangetts.som ovan
på förläggning eller till-beviljats såvida inte sökanden kvarär en

förläggning eller ipå platsfälligt i kommun i avvaktanvistas enen
bistånd ansökantill upphör vidarekommun. Rätten när enen annan
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avvisning elleruppehållstillstånd beslutavslagits och ut-ett omom
bistånd denförkvarstår tillvisning skall verkställas; dock ävenrätten

lämnatverkställigheten.tid skäligen behövs för kommun somsom
frånbistånd ersättninghar tillrätt staten.

Flyktingar

till socialbidragflykting kommun harEn tagits i rättemot ensom
invånare landet.gäller för övriga iunder förutsättningarsamma som

från förTidigare hade till ersättninggällde kommunen rätt statenatt
år uppehållstillstånd beviljades ochunder detutgiven ekonomisk hjälp

utgårFrån 1991 i ställetunder de följande åren. den l januaritre en
flyktingar. Ersätt-schablonersättning till kommuner tar emotsom

socialbidrag exempelvisningen avsedd täcka inte bara ävenär att utan
uppgår förkostnader Schablonersättningenför svenskundervisning.

år 16 år och 83 1001992 135 500 för flykting fyllttill kronor som
kronor för barn år.under 16

Eftersom det flyktingen längre eller kor-inte ovanligt efterär att
fråntid flyttar där först finns detden kommun han tagitstare emot

särskilda regler hur schablonbeloppet skall fördelas mellan olikaom
kommuner. Schablonbeloppet utbetalas alltid med halva beloppet i
samband Om flyktingen bor kvar imed utflyttning till kommun.en

månader får ocksåmottagningskommunen i minst kommunen densex
andra halvan schablonbeloppet. Om flyktingen flyttar tillav en annan
kommun månader från fårinom mottagandet den kommunensex nya

schablonbelopp flyktingen bor kvar i den kommunenett om nya
månader.minst frånFlyttar flyktingen den första kommunensex

efter månader årinom och halvt har den kom-ett ettsex men nya
till halvt schablonbelopp han bor kvar i denrätt ettmunen om nya

kommunen månader. såledesminst De här reglerna innebär attsex
för den flyttar de tidsfristernainom angivna kommerstaten som ovan

få betala sammanlagt och halvt schablonbelopp.att ut ett ett
Reglerna schablonbidrag kan invecklade. harDe ut-om synas

formats så de skall kommunerna så rättvis ersättningatt ge en som
möjligt asylsökande flyttar från kommun tillnär en en en annan.

En kommun träffat avtal med Invandrarverket mottagandesom om
flyktingar har vidare till grundersättning motsvaranderätt treav en

schablonbidrag.



133SOU 199238 Bakgrund

1990927 ersättning för flykting-I 3 § förordningen statligom
kom-kategorier för vilkamottagande de utlänningarangesm.m.

till ersättning. Det gällerhar rättmunen
har överförts till Sverige med stödutlänningar sär-ettsom av

skilt regeringsbeslut s.k. kvotflyktingar,
fått uppehållstillståndhar och har tagitsutlänningar som som

från statlig förläggning för asylsökande,emot en
uppehållstillståndTätt konven-andra utlänningar har somsom

tionsflyktingar, de Factoflyktingar eller humanitärakrigsvagrarc, av
skäl,

fått uppehållstillstånd på grund anknyt-sin4. utlänningar som av
någon kategorier.under l-3 nämndaning till i aven person

utgå denschablonersättning skall för anhörig krävsFör attatt en
två år frånuppehållstillstånd detanhörige skall ansökt inomha om

flyktingen i kommunen.togs emot
också har tillOvanstående innebär kommunenregler rättatt

förläggningfrån statligschablonersättning för den tagits emot ensom
asylsökanden. Förpå tillstånd beviljats förvilken grundoavsett en

föreligger där-utanför förläggningssystemetasylsökande vistatssom
på skältillstånd grundendast beviljatstill ersättningrättemot avom

exempel-tillstånd beviljatsparagrafen inteangivits i men omsom
vis anknytningsskäl.

ålderhög inte kantill följd handikapp ellerFör flyktingar avsom
till ersättninghar kommunenbedömas kunna bli självförsörjande rätt

sådan flyktingför socialhjälp Förför de faktiska kostnaderna m.m.
initialatäcka deutgår halvt schablonbidragendast är attavsettsom

under kortare tid.kostnaderna och socialbidrag en
vårdsådanutgår vidare förför de faktiska kostnadernaErsättning

social-18 år med stödflyktingbarn under skersom avav ensamma
vårdtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser unga.om av

få betydandevidare ersättning förEfter ansökan kan kommunen
för särskilda bostadslösningarextraordinära kostnader, exempelvis

flykting-mottagande helteller för kostnader i samband med av en ny
STUPP-

ersättningen till kom-Invandrarverket betalarDet är utsom
beslut kan överklagas till regeringen.Invandrarverketsmunerna.
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Lån till hemutrustning

Tidigare fågällde flykting kunde bidrag till hemutrustning.att en
Bidraget lämnades kommunen inom för socialtjänstlagensav ramen
bestämmelser och kommunen kunde få ersättning för detstatenav
utgivna bidraget. Enligt förordningen 19901361 lån till hem-om
utrustning för flyktingar frånoch vissa andra utlänningar gäller den 1
januari få lån1991 flykting i stället kan till hemutrustning. Denatt en
krets få lånutlänningar kan till hemutrustning exakt den-ärsom

för vilkenden kommunen har till ersättning enligträttsamma som
förordningen statlig ersättning för flyktingmottagandet, dvs.om

utlänningar har överförts till Sverige med stöd sär-ettsom av
skilt regeringsbeslut,

utlänningar har fått uppehållstillstånd och itas emotsom som en
kommun från statlig förläggning för asylsökande,en

andra utlänningar fått uppehållstillståndhar konven-som som
tionsflyktingar, krigsvägrare, de factoflyktingar eller humanitäraav
skäl, samt

utlänningar fått uppehållstillstånd påhar grund sinsom av an-
knytning någontill i under 1-3 nämnda kategorier.en person av

Det Centrala studiestödsnämnden handlägger ärendenär som om
beviljning, återbetalning lånutbetalning och för hemutrustning.av
Lånets påstorlek familjestorleken. utgårberor Det i bas-procent av
beloppet och varierar från 58 ensamstående% basbelopp förettav en

till 150 % basbelopp för familj med sju med-änettperson av en mer
lemmar. Lånet tvåoch amorteringsfritt i år frånär ränte- ut-
betalningen. länetsAmorteringstiden beror storlek 15och högstär
år. Anstånd nedsättning fåreller amorteringen beviljas famil-av om
jens inkomst understiger vissa gränsvärden. Centrala studiestöds-
nämnden får lånetefterskänka helt låntagaren påeller delvis om
längre sikt bedöms förmåga lånet.sakna betala tillbakaatt

Om kommun i dag skulle bevilja bidrag till ytterligare hem-en
utrustning vad flyktingen kan lånetanskaffa med hjälp harutöver av
kommunen få någoninte möjlighet statlig ersättning för detta.att
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sjukvård för asylsökande2.1.6 Hälso- och

sjukvård befolk-hälso- ochhar inte tillAsylsökande rätt somsamma
statlig199092732 § förordningenningen i övrigt. Enligt er-om

landstingskommun ochflyktingmottagande harförsättning m.m.
tillingår någon landstingskommunsådana inte ikommuner rättsom

vård vidförlossningsvård förför akut- ochersättning samtstatenav
vård detta föreligger ingenOm vårdgivareabort. rättutövergeren

socialstyrelsen sinafråntill ersättning Det ärstaten. genomsom
asyl-Hälsovård för flyktingar ochRåd 19888Allmänna senast

vad skallrekommendationersökande utgöraansesom somger
bakteriologiskasamråd med Statensakutvård. Råden utfärdas efter

Landstingsförbundet och Svenskalaboratorium, lnvandrarverket,
kommunförbundet.

föreligga behovdet skallför bedömningenAvgörande avom anses
negativavårdinsatsen kan leda tillvård fördröjningakut är om en av

skalldefråga barn innebär tolkningenföljder för patienten. I attom
sinfå vård barn bosatta här. li är rapportstort som somsamma

framhåller199091, dockhuvudrapportFlyktingbarn i Sverige,
hållpå del i lan-på enkät visar detSocialstyrelsen attatt ensvaren en

Socialstyrelsenrestriktivt akutbegrepp vadtillämpasdet änett mer
avsett.

tandvård och förkostnader för akutInvandrarverket kan ersätta
jfr.bidrag,för bestämmelserna särskiltmedicin inom omramen

föregående avsnitt.
ersättningen tillInvandrarverket betalar den statligaDet är utsom

akutvård asylsökande enligtförlandstingskommun och annan av
förordningfår vidare enligt nyssnämndaInvandrarverket er-ovan.

för hälsoundersökning asylsökande.kostnadernasätta av
utredningssluss har hittills alltidAsylsökande kommer tillsom en

genomgå hälsoundersökning. Om hälsoundersökningenerbjudits att
genomförs den iinte hinns med under tiden utredningsslussen

kostar genomsnittligtstället förläggningen. Hälsoundersökningarna
krundersökning.cirka l 800

statsrådet flera19929350 anför föredragande det finnsI attprop.
Undersökningar visar detskäl hälsoundersökningama.begränsa attatt

påträffar några eller allvar-mycket sällan smittsamma andraär man
liga sjukdomar omfattande provtagningsprogram förde somgenom
närvarande stället differentierasgenomförs. Provtagningarna bör i
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och med till förhållandena och riskerna för ohälsahänsyn attanpassas
i bl.a.hög grad skiljer mellan asylsökande och flyktingar,sig olika

framhållsberoende på varifrån hållerde kommer. Socialstyrelsen -
det all-i propositionen för med revidering denärvarande en av-

råden och sjukvård för flyktingar och asylsökande.hälso-männa om
föredragandenDet enligt angeläget detta arbete vad gällerär att

hälsoundersökningar på differentieradesker snabbt och inriktas mer
provtagningar. propositionen med hälsounder-I räknar attman
sökningarna budgetår till hälften tidi-under kan begränsasnästa mot
gare.

tillgångPå utredningsslussar förläggningar finns regel tilloch i
sjukvård på sjuksköterskaplatsen, i de flesta fall i den formen att en
finns tillgänglig någraunder normal kontorstid och läkare timmaren
i vårdcentral.veckan. För sjukvård på hänvisas tilltidannan

Sjukvården på utredningsslussar och förläggningar handlar In-
vandrarverket på Såvälentreprenad anbudsförfarande.upp genom
landsting företag finns blandprivata entreprenörerna.som

Invandrarverket för sjukvårdkostnaderna hälso- ochersätter även
för asylsökande utanför prak-vistas förläggningssystemet. Avsom
tiska skäl kan dock denna alltid erbjudas hälsounder-integrupp

Ävensökning. sjukvårdenhälso- och kan erbjuda vissa prak-i övrigt
tiska problem det gäller asylsökande utanför förläggnings-när
systemet.

De totala kostnaderna för sjukvård åthälso- och asylsökande har
ökat år, såvälsnabbt under i totala tal i kostnadersenare persom
asylsökande. budgetåretDe totala kostnaderna för 199192 uppgick
således till 400 kronor. återkommermilj. Jag till kost-över närmare
naderna i avsnitt 2.4.

2.1.7 Möjligheterna för asylsökande arbeta underatt
väntetiden

En asylsökande har tidigare inte haft arbeta under den tid hanrätt att
på slutligt beslut han skall få landetväntar i eller inte.stannaom

Efter förslag i departementspromemoria inom Kultur-upprättaden
departementet februari 1992i har emellertid utlänningsförordningen

frånändrats med verkan såden l juli 1992 asylsökande underatt
vissa förutsättningar fåkan arbeta under väntetiden. fall Invand-I de
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kunnadess beslut i ärendet inte kommerrarverket bedömer attatt
asylsökandemånader från ansökanfattas inom fyra är numeraen

från arbetstillstånd. Invandrarverketundantagen skyldigheten haatt
asyl-särskilt bevis undantaget. Det innebärskall utfärda attett om

arbetsmarknaden.sådant arbete densökanden i fall kan öppnata ett
så skall erlägga skäligthar inkomst förvärvsarbeteDen sättsom av

har påtill Invandrarverket han platsbelopp ersättning enomsom
iförläggning till konnnunen han anvisats platsstatlig och enom

kommun.
möjlighet i vissa fall arbetaBestämmelsen asylsökande attsom ger

några dess tillämpningsåledes och egentliga erfarenheterheltär avny
lägetfinns redovisa. Klart dock det nuvarandeinte ärännu attatt

mindre antal asylsökande kanarbetsmarknaden medför endastatt ett
arbetsmarknaden.få denha möjlighet arbete öppnaatt ettantas

småglesbygder med möjligheterMånga förläggningar ligger vidare i
in-avstånd från förläggningen. Definna inom rimligtarbeteatt ett

många gångerfå från till-asylsökande kan beräknaskomster etten
för han ellerofta heller tillräckligafälligt arbete torde inte attvara

för sittfrån förläggningen och självhon skall kunna flytta svara
boende på ort.annan

praktiskmottagningssystemet2.2 Det nuvarande en-
asylsökandebeskrivning hur tas emotenav

2.2.1 Asylansökan vid gränsen

Sverige söker asylasylsökande i samband med inresan tillEn som
kortfattadskallkommer först i kontakt med polisen, göra ensom

personuppgiftergrundutredning i ärendet, dvs sökandens samtta
fråga och i korthet grunden för asylansökan.resväg störstaom om

också fingeravtryck och fotografi handPolisen skall samtta ta om
betydelse försökandens och biljetter i de fall dessa bedöms hapass

möjligheterna avvisa sökanden.att
Bedömer polisen det uppenbart asylansökan saknar grundär attatt

till Invandrarverket för beslut. I dessasänds ansökan omedelbart över
fall polisen till utredningen alltför knapphändig detinte är närattser
gäller de politiska avvaktan Invandrarverkets beslutskälen. I tas
utlänningen i förvar i de fall bedömer det finns risk för attattman
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påhan fall vistas han utred-kommer avvika. I övrigaatt enannars
släktingarvänner.ningssluss eller hemma hos

fall avvisning med omedelbar verkställighet inteI de beslut om
tillmeddelas, vistas sökanden regelmässigt utredningssluss dessen

fullständig har På den till-asylutredning gjorts. grund storaen av
åretströmningen asylsökande under det finns till varjesenaste ut-av

redningssluss s.k Dessutom har det varitknutna antal slussannex.ett
tillfälliga transitförläggningarnödvändigt i varje region upprättaatt

någon pådär får eller några dagar i avvaktanutlänningen vistas under
påplats slussannex eller utredningssluss. Vid extremt storett en en

inströmning alltid beredadet nämligen inte möjligt omedelbartär att
påsökanden plats utredningssluss eller slussannex. Invandrar-etten

såverket försöker till de asylsökande utplaceras belastningenatt attse
blir ungefär mellan möjliggöralika de olika regionerna. Förstor att

fördelning på de olika regionerna det ofta nödvändigt medären en
omfördelning flyttning frånoch asylsökande den anläggning där deav
först tagits emot.

Som framgått avsnitt 2.1 det normala i dag asylsökandeär attav en
sedan den frånfullständiga asylutredningen gjorts förs utred-över
ningsslussenslussannexet till förläggning där tillsoch han vistasatten
beslutet i tillståndsfrågan fattats.har

framgåttSom också 2.1avsnitt kan emellertid stöd enligt lagenav
och förordningen bistånd utgåasylsökande m.fl. inte bara tillom
den på förläggningvistas till den vistas iävenutansom en som en
kommun där han anvisats plats eller han har familje-starksom
anknytning till eller andra synnerliga skäl vistas sällan villInteatt

asylsökande bo hos släktingar eller i stället för på för-vänneren en
läggning. makemaka, fårDen bor hos föräldrar eller barn alltidsom
ekonomiskt bistånd. för ekonomiskFörutsättningen ersättning för den

bor såvälhos andra släktingar eller hos i praktikenvänner är attsom
kommunen Invandrarverket medger det. Det kommunenärsom som
beslutar och betalar dagpenning till asylsökande vistas iut en som
kommunen. få frånhar sedan möjlighetKommunen ersättningatt
Invandrarverket för den hjälp betalat ut.man

Kommunen kan tänkas dagpenningen tillbetalavägra att ut en
asylsökande släktingarvistas hos i kommunen därför attsom man
misstror låtasläktingarnas vilja och möjlighet asylsökanden bo däratt

för kortare tid. princip kan visserligenI Invandrarverketänannat en
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låta återvända förläggning. Men asylsökandenasylsökanden till en
beslutöverklaga kommunenskan, han vill i kommunen, attstannaom

dåsocialhjälp och det kan händainte betala dagpenning eller attut
fått sådan anknytning till kommunendomstolarna finner sökandenatt

dådär. kan blihan har synnerliga skäl Kommunenatt stannaatt
bostad för sökanden.ordnatvungen att

tänkas bosättning i kommunenInvandrarverket kan vägra unge-av
dvs. misstror släktingensfär skäl kommunen, att mansomsamma
låtapå kort sikt sökanden bo där ochmöjlighet än attatt annat man

få kortproblem kan inomvill undvika de administrativa man om man
påmåste sökanden förläggningsöka bereda plats för nytt.en

gå påockså tänkas med kommun-Invandrarverket kan vägra en
det skulleinte slutförts ochplacering därför asylutredningen ännuatt

från utred-dessförinnan försvannsökandenskapa problem om
finns personal förpå utredningsslussen detningsslussen. Det är som

villockså finnas andra skälasylutredning. kanDet gör attsom man
någonpå ytterligarekvar förläggningenasylsökanden skallatt vara

skallkompletterande utredningexempelvistid, vet attatt enman
skulledel landetflyttning tillinom kort ellergöras att annan aven en

offent-handläggningenmedföra fördröjning ett nyttattgenomen av
och intedet dock kommunenmåste förordnas. I regelligt biträde är

gå kommunplacering.inte vill medInvandrarverket ensom
från förutvarandeasylsökande detFör den stora gruppen

har iregler. Invandrarverketnågot annorlundaJugoslavien gäller
får boasylsökande jugoslaverår 1991 generellt medgivitslutet attav

bistånd kommunenerhålla ekonomiskthos släkt och ochvänner om
ställerboende i kommungår på det. gällermed Detsamma en som

släktsökanden bor hosgenomgångsbostäder till förfogande utan att
måste förmedgivande finnaseller Men kommunens ävenvänner.

någon lag-eftersom den enskilde asylsökande inte hardenna grupp
få innebär kom-bistånd i dessa situationer. Detstadgad rätt attatt

placeringvetorätt det gällerhar slags när avmunen ensam en
asylsökande i kommun.

2.2.2 efter inresanAsylansökan

först efter det utlänningen vistatsRelativt ofta asylansökangörs atten
någon släkt elleri landet tid. gäller särskilt sökanden harDet när
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sådantutlänningen ihan bott hos första tiden. Närdenvänner ettsom
Invandrarverket.fall tillsöker asyl hos polisen, anmäler polisen det

påpolisen vilkenInvandrarverket underrättar sedan ut-snarast om
sökanden inte bor hos släktredningssluss sökanden kan Omtas emot.

fåreller till sökanden takdet polisens överärvänner attattansvar se
huvudet sökanden kantills Invandrarverket meddelar tas emot.var
Om kommun ochsökanden bor hos släktingar händer det oftanära att

får hosInvandrarverket går sökanden fortsätta bomed attatt
försläktingarna. Sökanden då till utredningsslussen enbartkallas

själva beskrivits i före-asylutredningen. övrigt gäller reglerI som
gående avsnitt.

förhållandena på2.2.3 grlutredningsslussNärmare om

Boendet

Vanligtvis vårdinrättningarutredningsslussar gamlaär ärsom om-
byggda för fyra-asylsökande. Inkvartering sker normalt iatt ta emot
eller sexbäddsrum. får Toaletter ochFamiljer i regel eget rum.
duschar tillofta för antal Möjligheterär ett egengemensamma rum.
matlagning finns i allmänhet inte; oftast finns dock köks-gemensamt

det möjligt koka kaffe eller barnmat.gör värmautrymme attsom
Mat finnsregelmässigt i särskild matsal. Det TV-rum,serveras en
fritids- och motionslokaler. Barnen har sina särskilda lekutrymmen.
De omgivningarna ofta goda för lek ochäryttre sport.

Inskrivning

Så tolk finns tillgänglig kallas den asylsökande till inskrivnings-snart
samtal med handläggare, likna vidbefattning närmast är atten en som
socialsekreterare. Handläggaren social utredning personligagör en
data, familjeförhållanden, utbildning, släkt i Sverige asyl-etc. Den

bistånd.sökande lämnar ansökan ekonomiskt princip bifallsIom
samtliga ansökningar. Handläggaren informerar ingående för-om
utsättningarna för bidrag hur bidraget tänkt användas.ärsamt att
Personalens roller och det klargörs. Informationansvaretegna ges

gångasylärendets utflyttning från utredningsslussen.samtom om



1992133SOU46 Bakgrund

Asylärendet

asylbyrå hand-utredningsslussen finns därI anslutning till manen
1992ansökningar asyl. Fram till den l julilägger de asylsökandes om

genomföra utredningenfanns också utredningsslussen förpolis att
utredningsverksam-i Sedan Invandrarverket övertagitasylärendet.

försjälv skriftligenheten juli redogör den asylsökande i regelden 1
underlätta hand-självutredning. Detta syftar tillsina asylskäl, s.k. att

kompletteras, skerläggningen. den asylsökandes berättelseBehöver
påasylbyrån. utredningsslussendetta förhör Handläggarengenom

asylsökande vidasylärendet, bistår endastarbetar inte med utan en
självutredningen.

Barnverksamhet .
föräldramedverkan.förskola medPå finnsutredningsslussen öppen

mått flexi-genomföra verksamheten krävsFör kunna stortettatt av
måste utifrån snabbplanerasbilitet; verksamheten genom-en

åldrar ochasylsökandesutifrånasylsökande ochströmming attav
skolpliktigaNågon skola förnationaliteter växlar. egentlighela tiden

i svenska.viss undervisninganordnas inte. Dock finns detbarn
målsättning med för-samarbeteiInvandrarverkets är att

samhället.till orientering i detstöd möjlighetäldrarna samt nyage

vårdnadshavareBarn utan

vårdnads-ellerår föräldrarunder 16 kommerBarn utan annansom
pågrupphem, antingenomgående i särskildahavare placeras ut-en

igrupphemmetbor ipå förläggning. Barnenredningssluss eller en
helatillgänglig underasylärendet. Personal finnsbesked iväntan

skolpliktig ålder går skola. samtligai Fördygnet. Barn i ensamma
utredningsslussen hittahandläggarenminderåriga barn försöker att

dem.kan handsläktingarnära tasom om
målsättningInvandrarverkets är

så tidigare,förordnas skettgodatt omman-
vårdnads-minderåriga asylsökandeflyktingar utanatt egenge-

så under förläggnings-miljö möjligthavare i Sverige trygg somen
vistelsen,

farniljeåter-sådant eventuell framtidaarbeta sättatt ett att en-
förening så smärtfri möjligt,blir samtsom
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för utifrånutplacering sker det enskilda be-barnetsatt attsvara-
hov och förutsättningar, i kommunala grupphem, i familjehemex.

påeller folkhögskolor.

Ungdomsboende

De ungdomar år årmellan 16 och 18 vårdnads-kommer utansom
havare får personalstöd. I övrigt inga särskilda in-görsextra extra
satser.

Meningsfull vistelse asylsökandeför

Det angeläget från fåredan början asylsökande då lång-är aktivaatt
variga förläggningsvistelser lätt ocksåpassiviserar människor. Det är
viktigt försörjningenmarkera i Sverige första påi hand byggeratt att

arbete asylbidraget inte relaterat till arbetsinsats. Jagäveneget ärom
har i avsnitt 2.1 redogjort för Invandrarverketsnärmare närprogram
det gäller meningsfull sysselsättning. Under den korta tid verk-som
samheten igång,varit har kunnat klar koppling mellanman se en
aktiva arbetsinsatser och minskad sjukvårdsefterfrågan.

Sjukvård

På utredningsslussen finns kontrakterad vårdgivare skaen som
genomföra hälsoundersökning den asylsökande själv vill samten om

akut sjukvård.ge

Insatser frivilliga organisationer.av

Mot bakgrund den korta vistelse människor påhar utred-av som
ningsslussen det svårt för frivilligorganisationer någraär göraatt

bestående insatser för den enskilda individen. Dock förekommermer
insatser såsom försäljning begagnade kläder till asylsökande, jul-av
fester, och dylikt.sportevenemang

Opinionsarbere

På utredningsslussen finns särskild informatör anställd har tillen som
uppgift bedriva opinionsarbete, bl.a. massmedia ochatt genom genom

studiebesök. Dessutom bedrivs opinionsarbeteatt ta emot attgenom
omgående itu med eventuella klagomål från sådana bor itarman som
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brottsförebyggande.arbetarochförläggningens närhet att mangenom
skrivna ochpå de asylsökandeStort ned informeraarbete läggs att om

regler i det svenska samhället.oskrivna

Utredningsslussarnas ekonomi

bl.a.resultatenhet. Detta innebärUtredningsslussen är att ut-egenen
Över- underskridsfår flyktingdygn. ellerredningsslussen betalt per

avdrag, docktillägg respektiveantal flyktingdygnbudgeterat görs
flyktingdygnskostnadenhälften detmed mindre ca äränen summa

föralla kostnaderflyktingdygnskostnaden inräknasbudgeterad till. I
sjukvård, boende,bidrag,särskildaden asylsökande dagbidrag,-

fåkan endastpersonalkostnad. Slussenlokal- ochbarntillsyn, skola,
mycketextraordinärt inträffat,något verkligtanslag t.ex.extra om

kostnaderna hänvisar jagsjukvård brand. Beträffandedyr sluten eller
2.4.i övrigt till avsnitt

påförhållandena çnförläggning2.2.4 Närmare om

finns in-olika LägenhetsanläggningarFörläggningar kan högst ut.se
bostadsområden, där lägenheterna antingenvanliga ärsprängda i

trappuppgångar där detinågot några hus eller liggersamlade i eller
och stugbyarkommuninvånare. Gamla sanatoriervanligaboräven

då natursköntockså och ligger oftaförläggningaranvänds mensom
bostadsmodu-hotell,finns inhyrdaisolerat. Utöver detta nyuppsatta

bostadsplattfonnarler, etc.
första hand lägen-grundorganisation iInvandrarverket har i sin

självhushåll. asylsökan-När tillströmningenhetsanläggningar med av
emellertid frångå baskrav. Denmåste sinade hög myndighetenär

boende-på anläggningarna skall,verksamhet äger oavsettsom rum
utsträckning.särskilt högform, inte skilja sig i

Boendet

boende förläggningnormala beräkningsgrunden för antaletDen en
består lägenhetertvå Om förläggningen ärär avpersoner per rum.

lägen-bor ivardagsrummet inkluderat, dvs. trerumspersoner ensex
måsteasylsökande,tillströmninghet. Under perioder med storen av
påökas. öka beläggningsgradenantalet För ettattpersoner per rum
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familjer iförsta handså möjligt placeras ismärtfritt sätt storasom
skall kon-trångt, barabosmå lättarelägenheter. Det närär att man

måstesmå familjerEnsamhushållfamilj. ochfronteras sinmed egen
tidi-inte känner sedandelägenhet medregel dela personer somsom

tillhänsynmöjlighetlåg tillströmning finnstider medI att tagare.
påefterfrågan platsertider medspråk, religion Inationalitet, storetc.

placerasochkvinnortillkan endast hänsyn kön mäntas ensamma-
lägenhet.aldrig i samma

ofta före-har dettatill förläggninganländerNär asylsökande enen
ellerboendebland de redangåtts omplaceringsarbeteett meravav

ensamhushåll ha flyttatkanNågraslag.mindre omfattande separata
mednågra lediga ströplatser,från givitförläggningen vilket ettsom

förfaringssätt inne-familj. Dettaplats för mindrepusslande kan ge en
blivitförläggningsvistelsen kan habär ensamstående underatt manen

fyra-femrumskamratgånger ochtvingad byta lägenhet ettatt par
gånger.

lnskrivning

inskrivningssamtalhar hanSå asylsökande inkvarterats, ettsnart en
motttagnings-dossiersin handläggare. Denmed upprättatssom

inågra förändringar,gås igenom för skallattcentrat se omman
Ånyo informationskett.första familjesituationen, kan hahand gesav

användningsområden.tänkta Dessutomde ekonomiska bidragensom
asylsökandedenhandläggaren bidragen förutsättermarkerar ärattatt

finns mellanöverenskommelseinskriven och ingen annanom-
också förläggningen.asylsökande vistashandläggaren och den -

och förläggnings-får förläggningenDen asylsökande information om
markerasoch det ansvaret.Detpersonalens rollorten, senareegnaom

precismånga asylsökande,då visaralldeles särskilt erfarenheten att
försöker läggainstitutioner, snabbtmänniskor andrai typersom av

förläggningspersonalensför liv och sina handlingar isinaansvaret
händer.

asylsökandefrågar också denHandläggaren efter vilka sysslor som
förläggningsvistelsen,i första underhand intresserad uträttaär attav

han vill leda eller delta i kurser anordnas etc.om som
de förnyanländaFinns det barn bland de presenteraspersonerna

Är ålderpå skolpliktigpersonalen förläggningens barnstuga. barnen i
kontaktas skolan.
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Den asylsökande får kallelse till förläggningens sjukvård.en
Handläggarens uppgift under förläggningstid är, utöveren persons

in- och bådeutskrivning, stöd ekonomisk och praktiskatt ge av
karaktär. påEn handläggare förläggning arbetar inte asyl-med den
sökandes asylärende.

Barnverksamhet

Verksamheten, påbedrivs barnstugan, måste ha flexibilitetstorsom
eftersom förläggningen aldrig mångakan hur barn kommerveta som

finnas månad månad, många språkför hur olika barnen talar, iatt
vilka åldrar och i vilket skick barnen Flexibiliteten byggs inär etc.

åldersindelning och ständig omorganisation verk-genom genom av
samheten de asylsökandes medverkan.samt genom vuxna egen
Föräldrar medverkar de helt för viss verksamhetattgenom ansvarar
och asylsökande med eller barn medverkar deutan attvuxna genom
terminsvis arbetar halvtid assistenter barnstugoma. Assisten-som

kan inte för ofta mångabytas eller för till antalet efter-terna ut vara
det viktigt fårbarnen kontinuitet i sin vardag.är attsom en

målsättningInvandrarverkets är
i samarbete med föräldrarna barnen och istöd stimulansatt ge-

den personliga utvecklingen möjlighet orientera i detsigsamt att nya
samhället, samt

olika aktiviteter och enskilda kontakter med föräldraratt genom-
stärka familjekänslan och stödja dem i föräldrarollen.

Skolan

Den kommun måstebarnen vistas i ordna skolundervisning försom
alla barn ålder såi skolpliktig skolgång lämplig med hänsynärsnart
till barnens förhållanden. Dock har inte asylsökande förälderen
skyldighet skicka sitt barn till skolan. Denna ojämna skyldighetatt
medför regel inga problem föräldrar mycket angelägnaärsom om-

deras får skolgång.barn braatt en
Undervisningen bedrivs i den vanliga grundskolan. års-I samtliga

kurser har B-skoleform. Undervisningen påsker svenska. Iman en
klass kan det finnas barn talar tio språk.olika De sverska lärarnasom
assisteras ofta intresserade, skickliga asylsökande. l-iemspråks-av
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ekonomiskingenasylsökande. Förläggningenundervisning gerges av
hemspråksundervisningen.ersättning för

förläggningen för de kostnaderfår ersättningKommunen somav
Som regel betalar förläggningeninte bli täckta andra bidrag.avavses

bi-det s.k. interkommunalaför varje elev motsvararen summa som
draget.

Ungdomsboende

till-år 18 år vårdnadshavare borUngdomar mellan 16 och utan
på ska klara sinlägenheter förläggningen. För dei att avsammans

får särskild personal. Stora ansträngningarsituation, de stöd görsav
tillgångfå har de till förläggningensungdomarna i skola. I övrigtatt

asylsökande.på villkor övrigaresurser somsamma

asylsökandeMeningsfull vistelse för

ned skapa braAv skäl jag läggsnämnt attstora resursersom ovan
Under innevarandeverksamheter för asylsökande under väntetiden.

mål ibudgetår lnvandrarverkets fyra timmars arbete fem dagarär
målet uppnås, i högveckan för 50% de asylsökande. Hur berorav

på många förläggningen. Detgrad hur asylsökande borsomvuxna
sysselsättning för 200naturligtvis skillnad mellan skapaär stor att

består i första handoch för 400 Verksamheternavuxna avvuxna.
skötsel arbetsplatser och i skolor,förläggningen, opinionsarbeteav
terminsvisa vanligalärarassistenter i kommunensengagemang som
skolklasser, uppbyggnad vandringsleder, tidnings-teatergrupper, av

matlagnings-framställan, ledning och deltagande i kurser t.ex. sy-,
för nyanlända café-eller språkkurser, informationsinsatser samt

fåalfabetiseringsundervisning.arbete. vikt läggs vid FörEn attstor
delta i verksamheter, städ-och reparationsarbeten,attraktiva utöver

genomgå den utbildning demåste asylsökande i svenskade som er-
används kommunika-bjuds förläggningen eftersom svenska somav

Målettionsspråk flesta verksamheter. för verksamheter inomi de
skall till både i Sverige och,meningsfull vistelse deär att nyttavara

får skall dess-inte här, i hemlandet. Verksamheternastannaom man
Förläggningen helstinte hobbykaraktär. har ingautom somvara av

genomförasanktionsmöjligheter dem inte vill studera ellermot som
medför människorerbjudet arbete. Detta göratt storen en om-grupp
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också människor heltfattande arbetsinsats, att stor av-men en grupp
står från till eller delta.hjälpaatt

Sjukvård

vidvårdgivare be-kontrakteradTill förläggningen knutenär somen
akuthälsoundersökningarkompletterandehov skall göra samt ge

heltid, dagtid, läkare vissasjukvård. Sjuksköterskor finns anställda
kvällar och hel-tillgång till psykolog. Undertider i veckan. Det finns

akutvården. Förlägg-asylsökande den vanligaanlitar de öppnager
utomlänsavtalet, vilket fördå enligt det s.k.ningen betalar ersättning

hålla antalet900 kronor. Förförsta rutinbesök innebär attett nereca
övriga sjuk-förläggningssjukvården liksom hos samhälletsbesök

får god infor-vård, asylsökandendet synnerligen viktigtär att en
och andraläkemedel vid förkylningarexempelvis vanligamation om

sjukdomar.lindrigare

-frivilligaFolkrörelser organisationer

krävsskall möjlig bedrivaförläggningsverksamhetFör attattatt vara
Frivilligorganisa-samhälle den verkarden förankrad i detär

opinions-delsi detta avseende,tionerna har betydelsestor genomen
dels anordnamedlemmar,arbete bland sina mötes-attgenomegna

medlemmarscaféer, delsplatser, internationella samttyp genom
problemuppstår dockflyktingärenden. I blandi enskildaengagemang

påberooch myndigheten. Detta kanmellan de frivilliga krafterna att
uppfattningasylsökanden harsig ide änengagerat annansom

sjukvård,biståndsärenden, till vissekonomiskamyndigheterna i rätten
asylsökandehuruvidaasylärenden ellerhanteringen enskilda enav

hjälp till självhjälp.skall omhändertas eller ges

Opinionsarbete

omkring-opinionsarbete i detFörläggningen bedriver omfattandeett
medverka i klass-studiebesök,liggande samhället att ta emotgenom

på Som regel med-arbetsplatser.undervisning och i utbildningar
utbildningsinsats. Förlägg-verkar handfull asylsökande vid varjeen

uppstårningen ned kraft itu med de problemlägger stor att ta som
i det omkringliggande samhället.
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F ärläggningens ekonomi

resultat-förläggusulzzirflestadeLiksom utredningsslussen är egna
medkompenserasflyktingdygn ochfårenheter betalt ensompersom

fårdygn ochavtalat antalöverskridandemindre vid enavsumma
Även på förläggningenuppfylls.avtalet inteminskning i budgeten om

bi-särskildadagbidrag,asylsökandeför deninräknas alla kostnader -
personalkostnadochlokal-skola,drag, sjukvård, boende, barntillsyn,

något verkligttilldelasanslagflyktingdygnskostnaden. Extrai om-
brand.sjukvård ellerslutendyrinträffat, mycketextraordinärt t.ex.

2.4.i avsnitttill ekonominJag återkommer närmare

tillståndsfråganBeslut i

tillståndsärendet, delges denInvandrarverket ifattatsNär beslut av
kan,Handläggarensin handläggare.asylsökanden beslutet omgenom

bistå in-medutvisningsbeslut, intefått änden asylsökande annatett
kontakt med dettilloch med hjälpformation beslutet innebärvadom

sökande begär detta.offentliga biträdet, denom
utvisnings-InvandrarverketsöverklagaVäljer den asylsökande att

till dessförläggningenbeslut Utlänningsnämnden, hantill väntar
också beslutarOm nämndenärende.nämnden fattar beslut i detta nya

förläggningschefen,oftautvisning, skall förläggningen, segenomom
Förläggningenbeslutet.förstått innebördentill den asylsökandeatt av

uppgiftverkställighetsärendet; dethar självadock inget i är enansvar
från förlägg-asylsökande avvikerför polisen. Det förekommer att

beslut fattatspå för dem negativtningen de får redanär att ett men
deuppgift efterspanadå förläggningensdet polisens och inteär att

försvunna.
positivtUtlänningsnämnden fattarOm Invandrarverket eller ett

till bosättning i kom-flyktingenbeslut, skall förläggningen hjälpa en
mun.

regi2.2.5 Förläggning i kommunal

drivavissa kommunerInvandrarverket har skrivit avtal med att an-
mål för verksam-i principläggningar för asylsökande med samma

påexempelheten har. Sommyndighetens anläggningar ettsom egna
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sådan konstruktion kan den finns i Gävle ochnämnas taren som som
150 asylsökande. beskrivsDen i det följande.emot ca

Boendet

Förläggningen förfogar drygt 20-tal lägenheter insprängda iöver ett
det vanliga bostadsbeståndet. En principerna vid förhyrandet harav

detvarit endast skall finnas förläggningslägenhet huskropp.att en per

Invandrarverkets myndighetsutövning.

Inskrivning Invand-och registrering asylsökande denskötsav av av
förläggningarrarverkets ligger dvs. förläggningen inärmast,som

Hofors. ocksåDenna förläggning har för delgivning i asyl-ansvar
ärendet.

Beslut och utbetalning dagbidrag sköts kommunen.om av av

Socialt stödoch kurativ

påKommunhandläggare, Invandrarverkethossättsom samma som
vid stöd,likna socialsekreterare, för socialtnärmast är att ansvarar

kontakter med myndigheter, informationsinsatser m. m.

Barnomsorg

Barnen har tillgång till den öppna förskolan Kanalen fyra timmar
dag. På omfattar familj, vilketKanalen arbetssättet hela barnetsper

innebär de äldre barnen har möjlighet vistas där till-ävenatt att
småsyskon. förläggnings-med sina Liksom inom allsammans

på ochverksamhet kännetecknas arbetet Kanalen hög flexibilitetav
korta planeringsperioder.

Skolgång barnför

gårBarnen i särskilda klasser i B-skoleform. För barnenatt ge
trygghet har kommunen valt lägga undervisningen i skolaatt samma

undervisningen försom vuxna.

Svenskundervisning

Svenskundervisningen erbjudsintegreras i den undervisning som ny-
flyktingaranlända Komvux.genom
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Meningsful l vistelse

fritids-befintligaintegreras i detskall i första handAsylsökande
förKommunhandläggarnautbudet i kommunen. att upp-ansvarar

för såväl barnfritidsaktiviteterandraoch finansieramuntra som
vuxna.

för-träffatsframgår det avtal har kommunenUtan detatt somav
så önskarasylsökandeerbjuda allaklarat kommer attattatt somman

uppehållstillstånd.fårdekvar i Gävle kommunstanna om

Sjukvård

lokalerSjukvård lnvandrarcentrum disponerar.finns i som

2.2.6 flyktingar iUtplacering kommunav

Invandrarverkets arbete.

med kom-Som framgått under 2.1.4 har Invandrarverket avtalat
flyktingar.mottagandemuner om av
med placera flyktingar i kommunInvandrarverkets arbete att ut en

kännetecknas integrationsinriktat Det innebärskall synsätt. attettav
flyk-bosättning ske bidrar tilli första hand skall sätt attett som

få självförsörjande itingen kan utbildning och arbete och bli samma
grad befolkningen.den övrigasom

tillståndsfråganSå fårförläggningen information ärattsnart om
klar, regionkontor för diskuterakontaktar handläggaren sitt att

skettmöjlig utflyttning. förändringar flyktingens liv kan haDe i som
finns registrerade. Närunder den tid han förläggningenväntat

förutsättningarregionkontoret hittar kommun har att ta emotsomen
flyktingen, flyktingen denna plats och kan i princip intepresenteras
avstå från ochfrån vill ha fortsatt ekonomisk hjälpden han statenom
inte flyk-har exceptionella familje-, hälso- ocheller arbetsskäl. Kan
tingen försörja han, precis alla andra invandraresig själv kan som
och svenskar, och arbeta han villVägrar flyktingenbo attvar accep-

erbjudna dagbidragetden kommunplatsen, drar förläggningen intera
så för-länge finns tillgänglig eftersom flyktingen har sinplatsen
sörjning sigtryggad kommunen. När kommunen inte ansergenom
kunna ånyo för-längre och tillbaka erbjudande, detsittvänta ärtar
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regionkontoret hittatdessbistå flyktingen tillskallläggningen ensom
kommunplats.ny

såflyttar hankommunplats,erbjudenOm flyktingen accepterar
påfått bifallfolkbokförd,blivithan kan, dvs hannärsnart even-en

ihemutrustningslån kani övrigttuell ansökan tas emotsamtom
kommunen.

tillvårdnadshavare flyttar antingenMinderåriga flyktingbarn utan
fosterfamilj.eller tillkommunalt grupphemett en

arbeteKommunens

förschablonbidragerhåller kommunen2.1.5underSom jag nämnt
kostnaderavsedd täcka deErsättningenflykting. är att sommottagen

för flyktingen.inledningsvis harkommunen
tillgång lägenhet,får tillflyktingmottagningkommunensNär en

ochregionkontorlnvandrarverketspåhandläggarekontaktar man en
kommunen,tillgängliga inomfinnsutifrån demeddelar, resurser som

Regionkontorettänka sigkanflyktingvilken ta emot.typ manav
för-Omflyktingflyktingfamilj. kommunenföreslår accepteraren

vistas ochdär flyktingen överens-förläggningenslaget, kontaktas en
ske.flyttning kankommelse fattas närom

flyk-kommunalahar dentill kommunenanländerInnan flyktingen
skola,berördaolika instanserdekontaktat ärtingmottagningen som

sfi etc.barnomsorg,
inkvar-medfår han hjälptill kommunen,flyktingen anländerNär
får hanKöksutrustning,ochmöblerhan helttering. Saknar egenegna

inköp.hinner sinahantill desslåna detta kommunen göraav
kom-informationfår flyktingentiden i kommunenDen första om

får hjälpHanoch detkommunens attansvaret.egnaansvarmunen,
bostadsbidrageventuelltarbetsförmedling, sökai kontakt medkomma

introduk-samråd flyktingenmedskall i upprättaKommunenetc. en
haintroduktionsprogrammetförstaefter dettionsplan. Vill flyktingen

Flyktingmottagningeninitiativ.hansytterligare stöd detär eget
och har ingensig självamänniskor klarafåförsöker i första hand att

verksamhet.kontrollerandeuppsökande eller
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2.3 genomförda förslagTidigare ännu

Mångfald flyktingmottagandet2.3.1 ioch samverkan -
frivilliga organisationers roll

arbetsmarknadsdepartementet medEn arbetsgrupp inom representan-
frivillig-olikaför Kommunförbundet och lnvandrarverket samtter

Mång-Ds 19915organisationer lade i januari 1991 fram rapporten
frivilliga organisationersfald i flyktingmottagandetoch samverkan -

flyktingmottagandet finns inslagroll. I det isägsrapporten att renav
för-den enskildesmyndighetsutövning det gäller bestämmanär att

uppgifter intemåner, rättigheter skyldigheter och dessaoch utanatt
dock iorganisation. Man pekarvidare kan överlämnas till en

Invandrarverketpå ramavtal medRöda Korset enligtrapporten att ett
detdrivit fyra förläggningar för asylsökande och äratt enmenar

främstdockverksamhet skulle kunna byggas Rapporten tarut.som
från organisationernassikte andra insatser de frivilligatyper av

sida, nämligen
förläggningarFrivilliga insatser på utredningsslussar och av-

då gällt stöd-den på har främstflera ställen. Detprövatstyp som
gemensamhets-förjande, medmänskliga kontakter och att svara

såsomaktiviteter utflykter, kaféverksamhet och helgaktiviteter.
svåra krigs-för varit medPsykosocialt stöd personer som om-

verksamhet förRöda Korsetsupplevelser eller förutsatts tortyr.som
tortyroffer här braexempel.nämns ettsom

återförening familjerEfterforskning anhöriga och avav-
frivillig-Det uppgifter redan i utsträckning skötsi dagär storsom av

organisationer.
flykting-Stöd till särskilt behövande grupper som ensamma-

barn, handikappade.kvinnor med barn äldre ochsamtensamma
måste enligt förmed-Information. Viss information rapporten-

och för-las myndigheter det finns behov kompletteringarav men av
tydliganden kan ske med organisationernas hjälp.som

Åtskilligasvenskträning. kompletterandeflyktingar behöver-
Sådan komplet-svenskträning svenska för invandrare stl.utöver

terande i sambandsvenskträning kan enligt ske exempelvisrapporten
någotmed kurser i ämne.annat
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på lokalsamverkanOpinionsbildning. En utveckling enav-
nivå enligt kunnadet gäller opinionsbildningen bordenär rapporten

på invandringenfå betydelse för positiv hos befolkningenstor en syn
på flyktingpolitikeni allmänhet och i synnerhet.

medmänskligtsociala aktiviteter ochSociala kontakter,-
enligt föreningarnas kanske viktigastestöd. Det är rapporten upp-

med sittuppgifter frivilligorganisationernagifter och det är som
för.breda kontaktnät har speciella förutsättningar att svara

Övervägandena framgåttförslagen liggeroch i rapporten som
några åtgärder.har inte till konkretaprincipiellt plan. De lettett

Introduktionsersättning för flyktingar2.3.2

inomvåren 1991 genomförde arbetsgruppvintern ochUnder en
Arbetsmarknadsstyrelsen,med företrädare förregeringskansliet

kommunförbundetStatens invandrar-verk och SvenskaSocialstyrelsen,
någon form intro-införaförstudie förutsättningarna för att aven om

förslag redo-harduktionsersättning för flyktingar. Arbetsgruppens
lntroduktionsersätt-l99l 79departementspromemorian Dsvisats i

Förslaget innebärutlänningar.ning till flyktingar och vissa andra att
beviljaintroduktionsperiodmöjlighet underkommunerna att enges

flyktingar och andraför tillintroduktionsbidrag i stället socialbidrag
flyktingmottagandet.omfattas det kommunalautlänningar avsom

introduk-lag1991922172 har regeringen föreslagitI omenprop.
utlänningar, ioch vissa andrationsersättning till flyktingar som

riksdagen i novemberförslag. Sedanföljer arbetsgruppenshuvudsak
lagen in-propositionen kommer den1992 antagit förslagen i nya om

andra utlänningarför flyktingar och vissatroduktionsersättning att
kraft januari 1993.träda i den l

introduktions-departementschefenpropositionen anförI att en
få flera effekter. Det enligtersättning bör kunna positiva gäller pro-

positionen bl.a.
introduk-flyktingens motivation aktivt delta iden enskilde att ett-

tionsprogram,
omgivningens attityder, samt-

effektivitet.organisation, administration och-
socialbidragmedpropositionen anförs vidare dagensI systematt

kanförsta introduktionstidennormal försörjningskälla under densom
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tillflyktingar kommeroch fel signaler tillpassiviserande somvara ge
Sverige. i kom-gäller enligt propositionenDetta även om man

flyktingen skall medverka iställa kravi dag kanredan attmunerna
särskildsocialbidrag beviljas. Enolika aktiviteter under den tid som

introduktionsersättning departementschefen tydligarebör enligt än
introduktionsprogramsocialbidrag kunna kopplas till deltagande i ett

hosoch utbetalas sådant den ökar motivationensätt ut-ett att
också själv-länningen Det skulle kunna stärkadelta i programmet.att

får följdkänslan hos flyktingen han ersättningatt en avgenom en som
motprestation.kontraktsbundenen

flyktingar och vissaIntroduktionsersättning skall kunna beviljas
andra utlänningar omfattas det kommunala flyktingmottagan-som av
det och förbinder sig följa introduktionsplanattsom en som upp-

samrådde flyktingmottagande myndigheterna i medrättats ut-av
länningen. enligt förordningenPersonkretsen densammaär som
1990927 statlig ersättning för flyktingmottagandet samtom m.m.
förordningen 19901361 lån för flyktingartill hemutrustningom
och vissa andra utlänningar.

En förutsättning för skall kunna betalasintroduktionsersättningatt
flyktingen följer introduktionsplan gjortsärut att en som upp av

kommunen samrådi flyktingen. Introduktionsplanens syfte skallmed
varje flykting nödvändiga förde förutsättningarnaatt attvara ge

kunna leva och verka normalt och självständigt i det svenska sam-
Storhället. vikt bör fästas vid undervisning svenska föri invandrare.

Planen kan dessutom omfatta samhälls-, studie- och arbetslivsorien-
tering, arbetsmarknadsservice, rehabiliteringarbete, Följerm.m.
flyktingen inte den uppgjorda introduktionsplanen godtagbartett

får kommunen utgå.besluta introduktionsersättning inte skallsätt att
flyktingDen vårdolika skäl, exempelvis sjukdom, minder-som av av

åriga barn inte alls kan delta i introduktionsprogram bör ietc. ett
få sina behov tillgodosedda biståndstället enligtkunna genom

socialtjänstlagen.
I de väljer betalafall kommunerna introduktionsersättning iatt ut

ställer socialbidrag fårför kommunerna själva fastställa introduk-
tionsersättningens nivå. också påDet ankommer kommunen be-att

introduktionsersättningen skall täcka inte bara flyktingensstämma om
familjemedlemmars måsteövriga behov. Det enligtävenutan propo-

sitionen rimligt ersättningen inte understiger den kom-attvara av
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måsteså falletfastställda socialbidragsnormen. Om skullemunen vara
ändå socialtjänsten för komplet-den enskilde flyktingen vända sig till

så fördelarna medterande bidrag och i fall skulle de stora re-en av
formen förlorad.

introduktionsersättning kan denEn kommuns beslut inteatt utge av
möjligtenskilde överklagas till länsrätten. Det däremot inteär att

nivån introduktionsbidraget. En flyktingöverklaga attsom anser
försörjning möjlighetintroduktionsbidraget inte skälig har attger en

dåbeslut kommunensöka kompletterande socialbidrag och attett av
socialbidrag kan överklagas.vägra

på asylförläggning2.3.3 Meningsfull vistelse

dåvarande i september 1991 tillkallaDen regeringen beslöt sär-att en
påoch vilkaskild för under vilka förutsättningarutredare prövaatt

på beslutvillkor borde få arbeta under den tid deasylsökande väntar
dockframgått 2.1.6 ändradesuppehållstillstånd. Som avsnittom av

så asyl-från den juli 1992utlänningsförordningen med verkan l att
på arbets-i vissa fall arbeta densökande möjlighet öppnaattgavs

därförasylsökande inriktademarknaden.. Utredningen arbete förom
meningsfull vis-på de riktlinjer försitt arbete utvecklanärmast att

fastställt jfrinvandrarverk tidigaretelse för asylsökande Statenssom
1992 sitt be-överlämnade den 1 juliavsnitt 2.1.3. Utredningen

asylförläggning.tänkande SOU 199269 Meningsfull vistelse
vidareutveckling den verksam-Utredningens förslag innebär aven

Invandrarverket be-för meningsfull för asylsökandehet vistelse som
åren. föreslår arbets-drivit under de Utredningen attsenaste nya

asylsökandetillfällen skapas förläggningarna förskall utanför om-
råden arbetsmarknaden.olika skäl utnyttjas deninte öppnasom av av
Samverkan måste förläggningarna, berörda fackligamellanäga rum

få sådanaorganisationer länsarbetsnämnden i syfte arbets-och att
itillfällen till stånd. Som utredningen det finnsexempel nämner ettatt

inom skogsstyrelsensdet obegränsat antal arbetsobjekt den inärmaste
kulturminnesvården. Vidareregi bedrivna landskaps- ochnatur-,

skötsel fastigheter ochpraktik- eller studieplatsernämns som avser av
markområden städarbetei anslutning till förläggningarna, köks- och
inom kommunal landstingskommunal omsorgsvård.och sjuk- och

tåg, föreningararbeten med städning bussar och ideellt arbete avav
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varierande familjeföretag,olika slag liksom flertal sysslor hosett
enskilda företag och enskilda personer.

föreslår särskild lagUtredningen verksamheten regleras i omatt en
lag-på asylförläggning. Enligtarbete för asylsökande vistassom

Invandrarverket utförförslaget gäller asylsökandelagen ar-som
på på asylförläggningbete eller dess uppdrag drivenverketen av

inom ellereller i samförstånd verket utför arbetemed annansom
skall träffas villkoren förförläggningen. Skriftligt avtalutom ar-om

tillhandahållerbetet mellan och den arbetet.Invandrarverket som
Samråd berörd lokal arbetstagar-skall i regel ha medägt rum
organisation Centralorganisation och arbete In-eller med änannan
vandrarverket också godkännas länsarbetsnämnden. Enskall av

arbets-arbetstagare utför arbete enligt lagen skall inte anses somsom
såvitt gäller vissa delar arbetsmiljölagen.äntagare annat av

asylsökande vistasEnligt förslag till förordning arbete för somom
på lagen förasylförläggning skall asylsökande utför arbete enligtsom

fulltvarje arbetsdag erhålla ersättning motsvarande tolv procent av
dagbidrag ensamstående mathållning. Det skulle itill medvuxen egen
dagsläget innebära knappt 10 kr.dag. Ersättningen skulle likställas
med dagbidrag således skattefri. till ersättning böroch För rättvara
enligt arbetar vissutredningsförslaget krävas den asylsökandeatt
minsta tid två asylsökande fylltdagen, förslagsvis timmar. För somav

år18 erbjudet skulle dag-och giltigt skäl avvisar arbeteutansom
bidraget nedsättas med motsvarande belopp.

har för-Jag den 12 november 1992 mig utredningensöveryttrat
slag. Mina synpunkter framgår vad jag i avsnitt 4.6 kommer attav
anföra arbete och sysselsättning för asylsökande.om

2.4 Statistiska uppgifter asylsökande ochom
flyktingar kostnader för nuvarande mottagande-

2.4.1 Statistik

Inledning

ÅrI årligenbörjan 1980-talet sökte 3 000-4 000 asyl.av personer
Ökningen1984 skedde kraftig fort-ökning till 12 000en personer.

fram till år 1989, då 30 000antalet asylsökande drygtsatte var per-
första åren på sågDe 1990-talet vi liten minskningsoner. en av an-
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År nedåt-asyl. Den lätttalet asylsökande. 1991 sökte 27 500 personer
budgetåretgående år 1991 ochkurvan under delenvände senare av

199192 800 asyl.ansökte 54 personer om
UNHCR uppskattatflyktingkomrnisssarie harFörenta Nationernas

1990-underkommer vandraomkring 300 miljoner attatt personer
ekonomiska skäl ochtalet. åberopa politiska skäl,De kommer att

Under defå sig i land.miljöskäl för möjlighet bosätta nyttatt att ett
också alltåren kunnat utvecklinghar vi störremotsenaste se en

i deföljd utvecklingenrörelser. Samtidigt har det, naturlig avsom en
sökerförändring deasylsökandes hemländer, skett grupper somen av

Mellerstafrån Etiopien ochAntalet asylsökande Iran,asyl. t.ex.
Östern förutvarandefrån detmedan asylsökandehar minskat

frånasylsökandeMycket snabbt kan antaletJugoslavien har ökat. ett
från500år 16500 asylsökande 1991 komland öka. Av totalt 27

Östeuropa östeuropeiskade000 från världen. Avoch 11 övriga
förutvarande Jugoslavien.200 från detasylsökandena kom 13

från förutvarandeasylsökandeBudgetåret 199192 drygt 41 000kom
halvåret 1992.29 000 det förstaJugoslavien. Av dessa kom ca

olika faktorer. Detberor radMänniskors val landnytt enav
rörel-övrigatidigare invandring ochnätverk byggts upp genomsom

signalerfaktor. Deländer emellanmänniskor och är somenser
tillämpningenpraktiskaomvärlden denSverige förmedlar till genom

Omkringliggandeinvandrarpolitikeninvandrings- och är annan.enav
på-tredje faktor. Dessutomtill asylsökandeländers inställning är en

praktiska resmöjligheter.verkas valen av
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årDe 27 500 asylsökandena 1991 kom från följande länder.ca

1991
Medborgarskap jan juni dec totalt

Etiopien 91 43 14 495
Irak 205 9842 233
Iran 219 81 52 2661
Jugoslavien 192 336 3 063 13 226
Libanon 83 24 14 340
Peru 34 32 78 532
Polen 27 4 18 1.465
Rumänien 64 51 14 454
Somalia 79 88 195 l 355

S0vjetunionenfd 182 74 15971 1
Statslösokänt 112 50 48 605
Syrien 60 22 22 313
Turkiet 37 19 26 362
Övriga länder 362 246 327 3.543

Totalt 1 747 1 141 4 175 27 351

Åldersfördelning och familjesammansättning bland asylsökande
från olika länder varierar i hög utsträckning. Inte minst spelar res-

båderoll; det betydligt lättare ekonomiska ochvägen ärstoren av
praktiska skäl för hela familjer lämna hemlandetatt gemensamt om

kan frånsig landvägen. Asylsökande det förutvarandetaman
Jugoslavien består ofta hela familjer medan frånasylsökande t.ex.av
Somalia regel kommer eller med delar familjen ochsom ensamma av
har resterande familj väntande hemlandet.i Detta medför att an-
knytningsinvandringen också skiljer sig emellan. deAvgrupperna
asylsökande på någoni september 1992 bodde Invandrar-som av
verkets anläggningar 42 % barn 18 år,under 57,5 % i arbetsförvar
ålder 0,5% år. åldersfördelningoch 65 De asylsökandes haröver stor
betydelse vad gäller planering bostäder, utbildningsinsatser ochav av

arbetsmarknadsåtgärder både inom för Invandrarverketsav ramen
mottagning asylsökande och inom för kommunernas mot-av ramen
tagning flyktingar.av



33SOU 1992 1Bakgrund

Invandring till flyktingaranhörigaav

1990 1991Medborgarskapsland

6 0678497Europa
varav

l 2181 849Jugoslavien f.d.
435588Rumänien

2 8812 065Afrika
varav

814598Etiopien
474249Somalia

875943 77Asien
varav

672416Irak
748866 11Iran
655805Libanon
798982 l1Turkiet

1 5255231Latinamerika
varav

544643Chile

817895Nordamerika

234321Oceanien

509447Sovjetunionen f.d.

322178 11Statslösaokänt
medb.skap

21 30tillstånd 22 221Summa

asylsökandeMottagning av

huvudsakpåverkas iasylmottagningenflyktingdygn iAntalet treav
asy1sökande,vistelsetider utflödetochfaktorer; inströmningen urav

handlägg-främstförläggningssystemet.Vistelsetiderna bestäms av
Ut-Utlänningsnämnden.Invandrarverket och hosningstiden hos

på till-på tillgångenberormottagningssystemetströmningen ur
fattade avvisnings-hur snabbtkommunplatser respektivegängliga

verkställas.beslut kan
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Asylsökande asylprövningoch

199192198990 199091

80020 500 5438 500Antal asylsökande

Asylprövning SIV
34 60633 44624. 345beslut grundärendeni

bifalll 42% 49%varav

Asylprövning
4 442 4262 332Arbetsmarknadsdep.

t.0.m3112-9l,
andel avslag känt

6 878Utlänningsnämnden
fr.o.m.11-92

39%bifallvarav

båbå 9192beläggnår 9091Asylmottagning
037 5 5539sluss

23807 46115förläggning
61 74grupphem

29 08824 905Summa

förhåll-tidseftersläpning idet finnsDet viktigtär att notera att en
tillstånds-antal beslut imellan asylsökande ochandet antal inresta

budgetåret 198990 kanskeärenden. ansökanDen lämnade in sinsom
fåttår, också ha det slutgiltigafick sitt kanärende avgjort samma men

avgörandet budgetåret 199192.först under
beslut i asylärendet varierar högstDen tid slutgiltigtväntarman

iväsentligt. asylsökande, komplexiteten asylären-Tillströmningen av
och betydelsedet situationen hemlandet givetvisi har stor menen

också de till tillståndsprövningen.ekonomiska avsättsresurser som

bå 90 % de1 199192 % grundärendena. MerSIV avslog 51 änav av
överklaga SIVs till Utlänningsnämnden. Dessaasylsökande väljer beslutatt

måsteSIVarbete inom SIV, delsärenden att tanytt genomgenererar
överklagat ärende skall dels s.k.ställning omprövas,ett genom nyom

ansökan.
hos2 Omvandlingstalet 2,5 har för relatera antalet beslutanvänts att

och Utlänningsnämnden till antalet beslutArbetsmarknadsdepartementet
då påhos SIV, SIV personbasis och departementet ochräknar ärenden

nämnden familjebasis.
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debild hur vistelsetiderna utvecklats LnderNågon heltäckande treav
går kommunplacerasFör denbudgetåren attsenaste ge. grupp som

månadförläggningsvistelse finns det emellertid sedan okttberefter
månaderuppgifter. Vistelsetiden 15,5 fördrygt1991 tillförlitliga är

denna grupp.
där beslut kunde fattas, InvandrarverketgrundärendenI de tog

budgetåret 199091månader 45% ärendenainom 3beslutet ca av
budgetåretärendena 199192. Mot bakgrund den40%och i avca av
förutvarande Jugoslavien fattades i principisvårbedömda situationen

avsedd verkställighet för där-avvisningsbeslut medinga personer
Allteftersom situationen förändratsverkställighetsstopp.ifrån, s.k.

börjat fattas.avvisningsbesluthar
söker asyl det direkt vid Mendem grinsen.Majoriteten görsomav

efterasylansökan ftrstlämnarovanligtdet inteär att enpersoner en
eller hakan ha besökt släktingar ochDeSverige. vämertids vistelse i

då in till polismyndig-Asylansökan lämnasturister.vistats här som
kommunen dirlämnats in, ansökeransökanSåheten. snart personen

så vidaInvandrarverkets mottagningsssystemplats inomvistas om
hos. Könanhörig han kan bohar närainte avsomenpersonen

likaså.väntetidtrnasluss normalt kort ochin till ärasylsökande
medregelmässigt arbetaenda slussSlussen i Flen den mot-är som

från utanför inresetxternaasylsökande kommunertagning somav
skallMålsättningen asylsökandei Flenmottagningssätt. ärfrämsta att

anmälts. I Malmödagar från det behovetsjuberedas plats inom att
budgetåret 199192inom dygn. Undermottagningennormaltsker ett

budgetåret. För samtligaförst i slutetkommunköfanns det aven
till 900i aprilfrån 160 slutetdenslussar växte personeravpersoner

den ökade tillström-utgång. Tillväxten beroddemånadsvid juni
ifrån Jugoslavien. Sltssen Flenförutvarandeasylsökandeningen av

månaden l oktobertillväntetiderhade vid den tiden ettupp par
efterfrågan påförhållandena förändrats; slussplatsermånad 1992 hade

tillgången.lägre änvar
vistas helst iframgått har asylsökande rättSom tidigare att var som

släktingarasylsökande bo hosväntetiden. Vill denunderlandet
måste såväl Invandrar-förläggningssystemet, dockutanförvänner

utbetalasbidrag skallgodkänna det förverket kommunen attsom -
Budgetåretföräldrar.makemaka, barn ochfrågadet ärnärutom om
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utanför förläggningssystemet3 400199192 bodde medca personer
bibehållet bidrag.

kvotflyktingar.Mottagning av

budgetåren 198990 och 199091förFlyktingkvoten 2501var per-
250den till 3Budgetåret 199192 uppgick För inne-soner. personer.

2 000budgetår har den fastställts tillvarande Den storapersoner.
hand varit Vietnamesiskahar i första s.k. båtflyktingar,gruppen som

internationella CPAComprehensivedethar omfattats programav
UnderSverige deltagitPlan of Action budgetåret 199091som

mängdmedförde Gulfkriget människor fick lämna sinastoratt en
återvända,kunde sedermerahem. Majoriteten dessa samtidigtav som

omkringliggandeflyktingar vadmängd ansågländernastörre änen
skyddsig ha möjlighet behövde fristad ipermanentatt ettge mer en

med lutökade sin kvot 250tredje land. Sverige personer som en
följd dessaGulfkriget. Utöver har Sverigestora grupperav accep-

från olika länder.antal flyktingarmindreterat ett

Kvotflyktingar budgetåret 199192

DelegationsMedborgarskap Dossier Totalt
uttagnauttagna

427 686Irak 131 1
287 333Iran 620

827Vietnam 70 897
81El Salvador 81
38SLPalestina 38

8Colombia l 18
Somalia 17 17
Afghanistan 11 l l

10Laos 10
26Guatemala 26

Övriga 42 42

Totalt 2 873
därav 75 handikappade

budgetåret har InvandrarverketDet arbetat för kvot-senaste att
få bosätta sig i kommun direktflyktingar skall vid ankomsten tillen

Sverige. 130 kommunerCirka kvotflyktingar direkt.tar emotnumera
ökar dock då mångaAntalet dekommuner påtas utav personer som
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de därvill bo i kommunersläkt i Sverige ochkvoten har gärna
in tredje kvar-328 kvotflyktingarsläktingarna bor. Av de restesom

på förläggning.tiden161 den förstatalet 1991 bodde enpersoner
476 på för-endast 20Andra kvartalet 1992 bodde enpersoner av

läggning.

mottagande flyktingarKommunernas av

spridaflyktingmottagandetmålen för det nuvarandeEtt är att an-av
storstads-landet och avlastahelaför mottagande översvaret

flesta flyktingarna.år 1985 hade tagit deregionerna, före emotsom
År totalttvå år. 1989 275 avuppnåddesmål redan efterDetta tog

År 1991 hade antalet kommunerflyktingar.284 kommuner emot
stigit till 277.

siff-enligt preliminärabudgetåret 199192 kommunernaUnder tog
Invandrarverkets för-700 från1421 400 flyktingaremot varavror

anhöriga.kvotflyktingar ochläggningar och 6 700 direktmottagna
årunderkommunplatserbehovetInvandrarverket bedömer att av

uppgå 22 000.1992 tillkommer att
fördelatganska jämtFlyktingmottagandet nämntsär numerasom

Stockholmsiår exempelvis kommunernaUnder 1991landet.över tog
flyktingarmotsvarande 1,6sammanlagt 2 713 flyktingarlän mot per

449 flyktingarläninvånare medan Norrbottens mot-tog emottusen
invånare.svarande 1,7 flyktingar tusenper

2.4.2 Kostnader

Inledning

samhälletsanvändersamhälle tillför ochlever iMänniskor ettsom
gällertidpunkter i sitt liv. Dettaolika mycket vid olikaresurser

bild vadflyktingar. En godsåväl asylsökande ochsvenskar av ensom
gårsamhällsekonomisk synvinkel intetotalt kostar att geperson ur en

han tillför.också beräknar deinte somresurserom man
rättvisskalluppenbaraAvgränsningsproblemen är om man ge en

flyk-mottagandet asylsökande ochförbeskrivning kostnaderna avav
för deför kostnadernaredogöratingar. Jag har valt närmareatt

föreslå förändringar.eventuellaverksamheter inom vilka jag har att
tillstånds-kostnaderna förredogöra förJag begränsar mig till att
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mottagning.och kommunernaslnvandrarverketsoch förprövningen
Arbets-också deviss delberör jag tillDessutom resurser somen

flyk-arbetet medförmarknadsstyrelsen avsätter programgruppen
asyl-deinte förredogörinvandrare. Jagtingar och resurser som

tillför landet.och flyktingarsökande

Asylprövning

dessiasylprövningenuppdraginte inom mittDet ligger överatt se
kost-redovisningdet vidjagdettaolika delar. Trots att avenmenar

förredogöraockså angelägetför mottagningssystemet ärnaderna att
fördå medeldetillståndsprövningen, avsättsförkostnaderna som

mottagnings-krävs inompåverkar deasylprövningen somresurser
systemet.

då1992januariden lasylprövningen skeddeförändringEn av
besvärsinstans iblevregeringenistället förUtlänningsnämnden ut-

utred-Invandrarverket1992l juli överlänningsärenden. Den tog
från polisen.asylärendenningsansvaret i

Utlännings-regeringen,Invandrarverket,Polismyndigheterna,
KriminalvårdsstyrelsensDomstolsverketnämnden, transport-samt

för asylpröv-haft kostnaderbudgetåret 199192undercentral har
enkätundersökning förgenomförtharning. Rikspolisstyrelsen atten

resultatetkostnadpolismyndigheternas är ännusöka uppskatta men
på polisenberorfå dessa siffrorsvårigheterna framinte klart. attatt

detuppgiftermedel för sinanågra specialdestinerade närinte har
hade asyl-Invandrarverketverkställighetenasylsprövning ochgäller

1992 och haraprilintegreradetillståndsprövningprövning och t.o.m.
bådamellan dekostnadsfördelningdärför schablonmässiggjort en

147InvandrarverketAsylprövningen kostadeverksamheterna. ca
endastfråga kani polisenAv liknande skälmiljoner kronor. som om

arbetsmarknadsdeparte-inomkostnadernauppskattning göras aven
År 1990asylärenden.prövningför regeringensmentet upp-av

Utlännings-19 miljoner kronor.kostnader tillskattades dessa ca
förstakronor25 miljonerkostnader uppgick tillnämndens ca

82tilluppgickför offentligt biträdehalvåret 1992. Kostnaderna ca
intedembudgetåret 199192. Hemtransportmiljoner kronor somav

transportcentralKriminalvårdsstyrelsensfick asyl i landet kostade ca
119 miljoner kronor.
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Mottagning asylsökande och flyktingar.av

Invandrarverkets uppdrag vad asylsökande och flyktingar spän-avser
många verksamhetsområden, alltifrånöver det direkta ansvaretner

för människor och logi till för medverka tillatt mat ansvaret att attge
flyktingar får god möjlighet till integration i samhället och till atten
motverka främlingsfientlighet. mångfasetteradeMyndighetens an-
svarsområde, åtminstonedär alla delar varandra, medförtangerar
avgränsningsproblem skall beskriva kostnaderna för kon-när man en
kret verksamheLVissa de kostnader lnvandrarverket har för t.ex.av
stöd till organisationer kan direkt hänföras till asyl- och flykting-
mottagningen samtidigt vissa kostnader lnvandrarverket harsom som
för förläggningsverksamheten minskade kostnader i andrager sam-
hällssektorer, för vilka myndigheten inte har Som exempelettansvar.
på det kan det utbildningsarbete förläggningarnämnassenare som
genomför kommun- och landstingspersonal.gentemot

Även inom kommunal verksamhet finns liknande avgränsnings-
problem; svårtdet oerhört vilka kostnader inomär avgöraatt t.ex.
skola, socialtjänst och kulturverksamhet direkt kan hänföras tillsom
mottagandet asylsökande och flyktingar.av

såFör rättvis bild möjligt kostnaderna för asyl-att ge en som av
och flyktingmottagningen har jag valt de kostnaderatt ta upp som
direkt kan knytas till Invandrarverkets och kommunernas mottagning.
Dessa kostnader kostnaderna för sluss- och förläggnings-utgörs av
verksamheten, överföring flyktingar från Sverige förav m.m., resor
vissa asylsökande och flyktingar ersättning till kommunerna församt
deras flyktingmottagande.

Kostnader sluss förläggningsverlcramheten beloppför och tkr.i

Verksamheter Utfall Utfall Utfall
8990 9091 9192

sluss 1 108 356 921 914 765 903
förläggning 1 630 836 2.459 747 2 433 639
grupphem 83416 27 968 21 739

Summa 2 756 026 3 629409 3 221 281
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belopp tkrTransfereringar i

UtfallUtfallUtfallVerksamheter
91928990 9091

Överföring av
124 8 91213 302 9flyktingar m.m.

frånResor Sv. för
asylsökandel 4964 620 5-

2 7633 4582 267flyktingar-

Ersättning till
etc 269 1423kommuner

2863 313Summa

förläggningsverksamhet.ochInvandrarverkets sluss
grundorga-InvandrarverketPå och förläggningssidan harsluss- en

UpplandsUtredningsslussarna itillfällig organisation.nisation och en
ingårSagåsen och Malmö iMölndalVäsby Carlslund, Flen,

både påanläggningarnaövrigt konkurrerargrundorganisationen. I
organisationen.med varandra plats isluss- och förläggningssidan om

ekonomiskt,sammanlagda resultatAvsikten anläggningsär att en
skallinfrastrukturellt etc.praktiskt verksamhetsmässigt,boende, av-

eller grundorganisa-den tillfälliga organisationen iden igöra ärom
tionen.

mellanSom framhållit 2.2 det variationjag i avsnitt är storen
budgetåret 199192 fannsInvandrarverkets anläggningar. I slutet av

på8 000 platser pensionatdet 25 000 platser i lägenheter och caca
minderåriga vårdnadshavareoch Grupphem för barnhotell. utan

Mölndali Carlslund ochfinns i till utredningsslussarnaanslutning
tvåpå förläggningar.samt

asylsökande slussannex,tider med inströmningI öppnasstor av nya
förmån de fyra fasta utredningsslussarnai möjligaste i anslutning till

effektiv Förläggningar därmöjliggöra asylprövning. öppnasatt en
verksamhets-Invandrarverket kan finna alternativ kostnads- ochur

Anslagsposten 8990intefanns
Siffroma för 8990 9091 inte jämförbara med 9192 eftersomoch är ett

infördes i januari 1991.ersättningssystemnytt
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Någon geografisk för lokaliseringsynvinkel. egentlig begränsning av
förläggningar finns inte.

4.2Av SIVs Produktivitetsutveckling avsnitt Asylmottag-rapport
framgårning följande

kostna-Utvecklingen produktionen antalet flyktingdygn ochav av
asylmottagningsverksamheten hänger givetvis intimtderna för sam-

åren mellanjämförelse mellan visar kostnaderna ökadeEn attman.
åren 9091-9192. Kostnadsök-8990-9091 och minskade mellan

främstningens orsaker kan sökas i produktion flyktingdygn,per
förläggningar.avseende

också med utbyggnads-Kostnadsökningen till 9091 har göraatt
9lvåren ochfasen under hösten. Under avvecklades dyrare sämre

ändamålsenliga söktes. Dettaenheter och billigare och lösningarmer
budgetåret.också i för detvisar sig totalkostnaden senaste

Arbetet med hitta billigare lösningar fortsatte under det senasteatt
kostnadseffektivt,budgetåret. arbetet har bedrivitsResultatet visar att

billigareeftersom asylmottagningsverksamheten totalt blir änsett
föregående år, uppbyggnadenden inströmningen ochtrots stora av
antalet året. följd medvetet arbete.platser under Detta är etten av

platser.Kapacitetsutnyttjandet blivit högre förtätninghar genom av
också lägenheter ochBefintliga anläggningar har utökats med nya

Konjunkturläget har gjort detvilket stordriftsfördelar. attannex ger
tillgångfunnits till lediga lägenheter.

aktivtså asylsökande deltarArbetssättet har förändrats att mera
minskad be-bl.a. i förläggningarnas skötsel, vilket möjliggör en

igång fortsattlågbemanningsalternativ och undermanning. S.k. är
utveckling.

många påverkar anläggnings kostnader.Det faktorerär som en
varierar mellan olika förläggningar. Lägenhets-Kostnaderna mycket

självhushåll anläggningar pensionatanläggningar med billigare iänär
igångsättande ofta fördy-och hotell. på snabbt medförKrav ett en

Långa möjlighet till bättre avtal kortaring. avtalsperioder änger
personal-avtalsperioder. för personalrekrytering ochKostnaderna

utbildning inledningsskede. l uppbyggnadsskedet före-höga iär ett
ocksåkommer investeringkostnader periodiseras be-inte utansom

budgetåret. ellerlastar det första Etableras anläggning utökaren ny
budgetårredan etablerad anläggning sin verksamhet i slutet etten av

medför såledesdet den redovisade flyktingdygnskostnaden stiger,att
eftersom hela initialkostnaden budgetåret. Sombelastar det aktuella

1992exempel kan flera de redan etable-nämnas närett sommaren av
rade lägenhetsanläggningarna utökade sin verksamhet med i många
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börjanoch islutet majskedde ifall hundra platser. Dettaett avavpar
budgetåretbelastadeutökningeninvesteringskostnaden förjuni. Hela

flyk-antaletdvs. ökningenverksamheten,199192 medan själva av
budgetåret 199293. Sam-genomförs undertingdygn, i första hand

budgetåretflyktingdygnskostnad föranläggningarstidigt dessasom
heltså redovisar givetvishög199192 missvisandeär ny an-en

bud-slutetetableras iläggning med hundra platser, ettett avsompar
dennaflyktingdygnskostnadgetår, högre ävenännu nya an-omen

kostnadseffektiv.läggning är mer
medförasylsökande minskarantaletAtt avveckla anläggningar när

kapacitetAnläggningarnas helaockså flyktingdygnskostnad.högen
både lokaler,förkostnaderkan och myndigheten harinte utnyttjas

ingångna avtal.personal och
sigbefinnerförläggningsorganisationenförst ochDet sluss-är när
gårdettid,planeringsnivå, längrei balans, underoavsett somen

påmått anläggningsflyktingdygnskostnadenanvända ettatt ensom
effektivitet.

förläggningsverksam-förInvandrarverket redovisar kostnaderna
uppdelningdygn och inskriven. Enheten kostnaden görssom per
minderårigaförförläggning och grupphemsedan mellan sluss, utan

budgetårenvårdnadshavare. har kostnadernadeFör senaste tre per
asylmottagningenföljande förbelopp i fasta priser varitperson

199192199091198990

455 372Sluss 336
263Förläggnin 283 287g

Grupphem 1 036 839752 l

UAvsedda vårdnadshavare.minderårigaför barn utan

påfördelning förläggningskostnadernaI det följande redovisas aven
ändamål. fördelas har jag valtolika För beskriva hur kostnadernaatt

i sinutgå från kostnadsställen Invandrarverket använderdeatt som
huvudsakligenredovisning. redogör bl.a. för vilkaJag poster som

ingår påverkar kostnaden. Samtligaför de lagar och reglersamt som
budgetåret kostnadenkostnader 199192. Den sammanlagda varavser

2 miljarder kronor eller ungefär 105 500 kronor ochca per person
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år. Summan de kostnader direktbokförts på myndighetensavser som
anslag D 2. Gemensamma centrala kostnader inkluderade.är

Kostnader personal,för kost logi lokaleroch samt

Totalt l 824 957 000 kronor.
Kostnad personår 55 334 kronor.per

Som tidigare beskrivits har Invandrarverket hel flora anlägg-en av
ningar. Vissa bedrivs bostadsområden.i regi i vanliga andraIegen
fall hyr Invandrarverket bostäder och mathållning m.fl.köper
tjänster någon entreprenör.av

Redovisningen kostnaderna kan skilja sig mycket mellan olikaav
anläggningar påberoende fråga regidet verksamhet iärom egenom
eller frånupphandling förläggningarVad gällerentreprenör.om en

Invandrarverket upphandlar avtalet oftastärentreprenörsom av en
utformat så verket betalar belopp flyktingdygn inklu-att ett per som
derar kostnader ingårför personal, kost och logi lokaler. Iblandsamt
dock exempelvis kostnader för meningsfull verksamhet.även annat,
För lägenhetsanläggningar i regi kan personal- och lokalkostna-egen
der särredovisas medan ingår i kostnaderna för dagbidrag.mat
Jämförelser mellan kostnaderna för olika kostnadsslag mellan olika
förläggningar kan därför ofta inte göras.

Personaltätheten myndighetens högstanläggningar varierar vä-
sentligt. Exempelvis har vissa anläggningar ungdomsboendesärskilt
ocheller handikappsboende vilket kräver bemanning.störreen

På de slussar och de förläggningar Invandrarverket bedriver isom
regi anställd finns någonmed personal vidare regel delegen egen som

påverksamheten utlagd entreprenad. Det kan sigrörat.ex.av om
sjukvård, viss verksamhet studieförbunden bedriver ellerom som om
caféverksamhet.

ovanståendeAv följer omöjligt redogöradet för huräratt att stor
del flyktingdygnskostnaden personal respektive ochmatav som avser
hyror i mottagningsverksamheten dess helhet.i För detta be-att trots
skriva hur fördelning kan har jag valt redogöra för denut, atten se
högsta och lägsta personal- och hyreskostnaden asylsökande ochper
år bland de anläggningar finns i Invandrarverkets grundorga-som
nisation.
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Personal

Högst 25 185 kronor.
Lägst 12 775 kronor.

ingår förutom löner och sociala avgifter bl.a.I kostnadsslaget per-
och och försonalutvecklingskostnader, kostnader för jour beredskap

tjänsteresor.

Hyrorlokaler

Högst 22 630 kronor.
Lägst 9 855 kronor.

Utöver ordinarie hyror, och ingår också ellervärme vatten ny-
budgetåretombyggnation, under för samtliga anläggningarsom

uppgick till 37 000 000 kronor. bör inven-Det vissanoteras attca
tarier dessutom inkluderade.är

Dagbidrag

652Totalt 359 000 kronor.
Kostnad för ensamstående mathållninginklusive 28 835 kronor.egen
Kostnad för ensamstående mathållningexklusive 11 315 kronor.egen

biståndRätten till reglerad i lagen 1988153 förordningenochär
bistånd1988156 till asylsökande m.fl.om

Beloppen baserade basbeloppet och justeras februariden 1är
medårvarje basbeloppsförändringar.hänsyn till

Förordningen bistånd frånasylsökande ändrades med verkanom
den december Från erhåller1 1992. och med den 1 december 1992
asylsökande följande belopp.

Dagbidrag inkl Dagbidrag exkl
mathållning mathållningegen egen

Ensamstående 69 23
Sammanboende 60 18
Barn 0-10 år 46 14
Barn år11-15 51 14

årBarn 16-17 55 14
Hemmavarande 60 18vuxen
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två reduceras beloppen. DeFör familjer har fler barnän nyasom
ensamstående får 300beloppen för dagbidrag innebär att t.ex. en

åldrarnamånad familj med fem barn ikronor mindre och att enper
månadår, år, år år får 8 5504 år, 8 och 16 kronor1 ll motper

1992.910 kronor före den decemberll l

Särskilda bidrag

Totalt19 648 000 kronor.
personårKostnad 628 kronor.

itill dagbidrag regleradtill särskilt bidrag liksomRätten rättenär
bistånd åt asylsökande m.fl. Bidragetförordningenlagen och ärom

sådana den asylsökande har reellt behovendast för fall där ettavsett
nivå.hålla livsföring skäligsärskilt stöd för kunna sinatt enav

handikapphjälpmedel, kost-Bidraget kan lämnas till bl. glasögon,a.
för barn, vissa och vinter-tillskott, aktivitetutrustningextra resor

kläder.

hälsovård tandvårdSjuk- och samt
tandvård 230 000 kronor.Totalt 353 012 000 kronor, 15varav

tandvård 489personår 341 kronor.Kostnad ll kronor, varav
Innehållet ihälsoundersökning.Samtliga asylsökande erbjuds en
Rådenråd l9888.denna socialstyrelsens allmännaregleras är ut-av

Invandrarverket.smittskyddsläkarna ochformade i samarbete med
ocksåsjukvårdbehov akut skallAsylsökandes och flyktingars av

råd. Invandrarverkets anläggningartillgodoses i enlighet med dessa
vårdsjukvårdsgivare akut och betalar för dethar avtal med enom

vård tillgå underflyktingdygn. finns kon-viss Denna attsumma per
vården 10torstid. Priset för den avtalade varierar mellan kro-ca

pånorflyktingdygn kronorflyktingdygn beroende vadoch 14 som
ingår läkarbesök, tolk etc.. Anläggningarna betalarmedicin, ersätt-

för all sjukvård denning enligt det s.k. utomlänsavtalet utöver av-
påvården. akut kvällar ochtalade akuta Detta innebär besökatt ett

900 förloss-helger i sjukvården kostar kronor,den öppna attca en
dyr medicinering kostaning kan 20 000 kronor och kankosta att en

någon patientavgift.500 kronor dygn. asylsökande betalar inteDeper
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Undervisning

Skolbarn
620 000 kronor.Totalt 84

skolgång. regel dettaSomtillålder har äri skolpliktigBarn rätt
denInvandrarverket bärskolförvaltning.kommunensordnat genom

prismedel, vanligtvisstatligaandrakostnad inte täcks ett persom av
mellan-interkommunala bidraget. Idet s.k.elev motsvarar ensom

årför24 000 kronorinterkommunala bidragetsvensk kommun detär
för28 200 kronormellanstadieelev och1992 för låg- och enen

50 000grundskoleelevkostadehögstadieelev. kommunI ensamma
år 1991.kronor

Vuxna

124 000Totalt 82 kronor.

vardagssvenska, dvs.ierbjuds undervisningSamtliga asylsökande
väntetiden.undersin livsföringför klaraden svenska de behöver att

något studie-medanläggningar regel avtalInvandrarverkets har som
undan-hör tillutbildningsanordnare. Detförbund eller med annan

lek-myndigheten. Kostnadenanställda inomlärarna ärtagen att per
300 laonor.vanligtvis omkringkan liggertionstimme variera, men

oftaalfabetiseringsundervisning,analfabeter erbjuds iblandVuxna
vuxenundervisningen.den kommunalagenom

Meningsfull vistelse

Totalt 30 405 000 kronor.
Kostnad personår 987 kronor.

för barn,ingår bl.a. fritidsverksamhetUnder kostnadsgruppen
kursverksamhet och inventarier.hyror fritidsartiklar,av

möjligt fyra timmarberedas sysselsättning,Asylsökande skall om
hobbykaraktär. Jag harSysselsättningen skall intedag. vara avper

för vilka verksam-tidigare 2.1 och 2.2 redogjorti avsnitten närmare
Som jagheter under begreppet meningsfull vistelse.kan insom

meningsfull vistelse itidigare ytterligare kostnad förkannämnt
vissa avtal ingå under mat och logi eller hyror.t.ex.

Påuppmärksammas. samtliga anlägg-Barnens behov skall särskilt
ningar motsvarande samhälletsfinns organisation uppbyggden
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Öppna Sexårsträning förförskola. förekommer dessutom. Löner
medden personal anställd inom Invandrarverket för arbetaär attsom

barnen finns kostnadsslaget Personal.under

Tolk- översättningskostnaderoch

Totalt 37 788 000 kronor.
personår 215Kostnad l kronor.

Enligt förvaltningslagen skall myndighet vid behov anlita tolken
behärskarmyndigheten har med integöraattom en person som

språket. På anlitassvenska Invandrarverkets anläggningar kommu-
tolkservice. till telefontolkning harDen utökade möjlighetennens

medfört både betydligt och myndig-kostnaderna har sänkts attatt
få tolkarheterna kan etablera anläggningar i där eller inga ärorter

på heltid.direkt Vid behov anställs dock tolkartillgängliga. stort

Övriga kostnader

Totalt 199 928 000 kronor.
personår 6 423 kronor.Kostnad

också antal inteI förläggningsverksamheten finns posterett som
någon kostnadsgrupper. Enkan direkt hänföras till ovannämndaav

läder, bilar,glas, porslin, textil,del bl.a intedentursidanstor av
dataavgifter, kontorsmaterial,bensin etc., administrationen gra-av

förkostnaderfisk och telefon etc. vissaproduktion, post samt av
flyk-inrikes förasylsökande fotoservice, larmutryckningar, resor

Övrigt.tingar hänförs under kostnadsgruppen

på entreprenadVerksamhet

framgått så någon delSom tidigare har alla anläggningargott avsom
följandepå Budgetåret 199192verksamheten utlagd entreprenad. var

påverksamhet utlagd entreprenad.
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Verksamhet Antal Kostnad tkr
entrepr.

Grundskola 84 326
Förläggningssjukvård 169 175 115
Svenskundervisning 126 81 571
Inkvarteringde1vis
inkl.mat 107 681 824m.m.
Mathållning 69 06422
Meningsfull 52 289Vistelse 11

vård 9 320Bevakninglokal 34

Summa 112 509l

Överföring flyktingarav m.m.

flyktingarDe för flyktingkvoten, får eko-inomemottassom ramen
Ävennomiskt bistånd för till Sverige. anhöriga till flyktingarresan

har möjlighet få till Sverige kvotflyktingarbetald. Vissaatt tasresan
intervjuförfarande i flyktingläger i utlandet. I kostnadenett utgenom

för överföringen ingår reskostnader.de svenska delegationernas
Kostnaden budgetåretför överföring kvotflyktingar uppgickav
199192 till 8 912 000 kronor.

Resor från Sverige asylsökandeför och flyktingar

Asylsökande

Om asylsökande väljer tillbaka sin asylansökan ärendetinnanatt taen
avgjort, har möjlighet fåhan sin hemresa betaldär att statenav ge-

Invandrarverkets försorg. budgetåret 199192För uppgick kost-nom
naden för 496 000detta till 5 kronor.

Flyktingar

Flyktingar vill återvända till sina hemländer kan få hemresansom
betald behovde har det. Förordning 1984690 bidrag tillom av om
flyktingars från Sverige för bosättning i land. Kostnadenannatresor
för detta till 2 763 000uppgick kronor budgetåret 1991 1992.
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asylsökande och flyktingar.Kommunernas mottagning av

Asylsökande

bistånd asyl-bistånd och förordningentill enligt lagenRätten om
få bi-asylsökande kanvistas. Ensökande m.fl. knuten tillär manvar

på anvisaskommun i avvaktanstånd tillfälligt vistas ihan attenom
eller han vistasnågon kommunpå förläggning eller iplats omannan

andraeller harstark anknytning tilli kommun han har synner-som
be-biståndsärendet. Innanbeslutar iliga skäl vistas Kommunenatt

Invandrarverket ochi kontakt medslut regel varitfattas har man som
be-återsöka utbetaltkanfått peliminärt beslut kommunenattett om

författningsstöd försaknar docklopp hos Invandrarverketverket att
bistånd.för utgivetersättningbindande förhandsbeskedkunna omge

biståndkostnader förkommunernasInvandrarverket ersätter som
asyl-efterskottbetalas iErsättningen närlämnats enligt lagen. ut

kostnaderna ide redovisadeinnebärärendet avgjort. Detär att
för dekostnadernaunderstiga de faktiskanedanstående tordetabell

Även något osäkra.uppgifternai övrigtangivna perioderna. är

Bistånd 199192enligt LBA

medAntal dagar
140341dagbidragfld
78831tkr.Dagbidrag,

9 681Boendekostnad, tkr.
2664Särskilt bidrag, tkr.

73545kostnader, tkrSumma

administra-kostnaderna för tolkar,bär självaKommunerna t.ex.
och visssvenskundervisninggenomgångsbostäder, visstion, vissa
Invand-överenskommelse medenligtbarnomsorg. Kommuner som
särskildasylsökande kan irarverket ersättasstörretar emot grupper

kostnader.ordning för extra

Flyktingar

Verksam-finns beskrivet ischablonbidragSyftet med medsystemet
uppföljningInvandrarverksStatenshetsplan 1993 06 30 fört.o.m.
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samordnadestatsbidragssystemets effekter på det kommunalaav
flyktingmottagandet. Där bl.a. följandesägs

flyktingmottagandeDet statliga ersättningssystemet för kommunalt
åstadkommainfördes den januari 1991 syftar tilll attytterstsom

förutsättningar för både snabbare och bättre introduktion flyk-en av
tingar i Sverige. Systemet frihet för kommunernaskall skapa attstor
tillsammans framför arbetsförmedlingen vidta lämpliga in-med allt
troduktionsåtgärder. tänkt bidraga tillDessutom är systemet att en
förenklad administration för kommunerna. ---

schabloniserade för varjeErsättningssystemet innebär bidragatt
flykting utgår till bidrag skallkommunerna. Dessa ersättamottagen

de kommunala till följd flykting-kostnader uppkommersom av
mottagningen.

Vid beräkning kommunernas kostnader för flyktingmottag-en av
ningen har jag valt redovisa de bidrag Invandrarverket be-att som
talar till kommunerna. Jag har inte tagit hänsyn till eventuellaut stat-
liga bidrag från kommunala kostna-andra myndigheter eller till rent
der eftersom någondet inte förekommer särredovisning kostna-av
derna för flyktingar i kommunerna.

Huvuddelen flyktingmottagandetkommunernas kostnader förav
skall täckas schabloniserad från Invandrarverket förersättningav en
varje flykting utlänning omfattas flyk-ochmottagen annan som av
tingmottagandet. lämnas också för vissaVid sidan härav ersättning
särskilda kostnader för handikappade och äldre flyktingar församt

flyktingbarn vårdnadshavare. redo-Som jag tidigareutanensamma
för fårgjort också varje kommun träffat avtal med Invandrar-som

verket flyktingmottagande grundersättning motsvarande treom en
schablonbidrag oberoende mångahur flyktingar kommunen tarav

Invandrarverket också årligen fastställdkan inomemot. ramen- -
kommunerna för vissa extraordinära kostnader.ersätta

Det erhållerviktigt kommunerna schablonbidragär att notera att
för flyktingar arbete självförsörjande. In-även ärsom genom

vandrarverkets siffror preliminära bl. på tids-grundär a. enav
eftersläpning vad kommunernas ansökningar. vissaDessutom äravser
bidragstyper löpande karaktär, ersättning för socialbidrags-t.ex.av
kostnader för äldre, sjuka eller handikappade flyktingar. Siffrorna

bidrag bokförda budgetåret 199192 deoch utgick föravser som
flyktingar under år 1991.togs emotsom
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sekundärjlyttningsbidragSchablonbidrag inkl.

Totalt 2 331 000 000 kronor.

varjeår 1992 135 500 kronor förerhåller underKommunerna
16 år.för barn underflykting och 83 100 kronormottagen vuxen

kan förstschablonbidragskostnadernaSlutlig redovisning görasav
Summan tordetvå år flyktingen i kommun.efter det togs emotattca

Ischablonbidrag.slutkostnad fördock kunna betraktasi stort som
ingårdenna bl.a.summa

handikappadeBidrag äldretill och

Totalt 52 147 000 kronor.

färdtjänst och hem-ersättning för socialbidrag,Beloppen avser
beloppet.för 99% det totalaSocialbidragentjänst. avsvarar

vårdnadshavarebarnErsättning för utan

Totalt 41 134 000 kronor.
Återstodengått kommunala grupphem.har till63% beloppet avav

familjehem.för kostnader rörandeersättningavsersumman

flyktingmottagandekostnaderExtraordinära för

97 779 000 kronor.Totalt

kost-för betydandeBidraget kommunernaersättaär extraavsett att
debidraget harhälftenDrygtnader inte täcks sätt.annat avsom

bostadslösningar.fått ersättning för olikastorstäderna i typertre av
deutgifterexempelvis dekompenserats förVidare har kommunerna

mångasåinte kunnat placerapå Invandrarverkethaft grund attav
föromfattatavtalet med kommunenflyktingar i kommunen samtsom

kostnader för kvotflyktingar.

åtgärderArbetsma rknadspolitiska

åtgärderstatistik förArbetsmarknadsstyrelsen för inte över gruppen
kostnaderna för arbets-kunna belysaflyktingar. För dettaatt trots

frånutgååtgärder har jag valtför flyktingar,marknadspolitiska att
vissaarbetsför ålder och redovisaiutomnordiska medborgare
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Iåtgärder för dennaarbetsmarknadspolitiska utom-gruppengrupp.
skälandraingår både invandratde ännordiska medborgare som av
behållavaltSverige ochfödda iflyktingskäl och de är attsomsom

medborgareutomnordiskaIgamla medborgarskap.sitt gruppen
medborgare. Jagblivit svenskaockså flyktingarsaknas attmenar,som

frånkommitårende tio harerhållit flyktingstatusdå alla senastesom
medborgareutomnordiskasåutanför Norden,länder är gruppen

relevantsammanhangdet i dettaallt ärden attmesttrots grupp som
på.titta

rapportRed0visning effekternaArbetsmarknadsstyrelsensAv av
flyktingarinvandrare bud-arbetsmarknadspolitiska förinsatserav

utländska med-blandframgår arbetslösheten199192getåret att
förstamedborgare. Underför svenskabetydligt högreborgare änär

arbets-medborgare ifemte utomnordiskhalvåret 1992 nästanvar var
arbetsförmedlingen. Sommarenarbetssökande påkraften anmäld som

aktuellarbetskraftenutomnordiska40% den1992 närmare avvar
åtgärder. rela-Bland dearbetsmarknadspolitiskasökande eller isom

lågmed mycketfinns detflyktingarnativt nyanlända stora grupper
betydandemedborgare harAlltfler utomnordiskasysselsättningsgrad.

på arbetsmarknaden.vinna inträdesvårigheter överhuvudtagetatt
arbetsmarknads-åtgärder inomandel iUtländska medborgares

AMI-in-SAMHALL ochberedskapsarbete, arbete inomutbildning,
Andelenantalet sökande.andel totaladerasskrivning högre änär av

offentligtutbildningsvikariat, imed lönebidrag,placeratssom
inskolningsplatserungdomspraktikOSAskyddat och i ärarbete

emellertid betydligt lägre.
låg-svårt integreradetLänsarbetsnämnderna är attattuppger

många gånger på grund derasoch flyktingar,utbildade invandrare
Otillräckligautbildningsnivå.lågaspråkunskaper och iblandbristande

svårigheter vid yrkesutbildningar.språkkunskaper medför dessutom
för flyktingar och invandrareökasvårigheterna tenderar att som

ochi okvalificerade arbetenplaceradeshögkonjunkturenunder som
arbetslösa. De återkommeruppsägning ellerblivit varslade omnu

bristandearbetslivserfarenhet medvissarbetssökande med mensom
yrkestillhörighet.och egentligsvenskkunskaper utan

harpå deltid med sökandearbetar hel- eller450 handläggare som
10% det totalaflyktingbakgrund. Detinvandrar-eller motsvarar ca av

arbetsmarknadsverket.handläggare inomantalet



1992 l 3384 Bakgrund SOU

199293 har regeringen i beräkningsunderlagetI regleringsbrevet
mil-anslag och BZ 46 miljoner kronor respektive 140Bl tagit upp

joner kronor för flyktingar och invandrare. Utöver detta omfattas
övrigagivetvis asylsökande flyktingar arbetsmarknadsverketsoch av

verksamhetsområden. riktlinjer för verk-I Arbetsmarknadsstyrelsens
regionalt tillsarnhetsplanering skall verkets insatseratt anpassasanges

förutsättningar utifrånden lokala marknadens behov och statsmakter-
mål.intentioner och uppsattanas
således tilldelats efter respektiveLänsarbetsnämnderna har medel

läns arbetsmarknadsläge och inte särskilt för utomnordiskagruppen
förmedel till disponeratsmedborgare. Extra tilldelade har viss del

centralt initierade projekt i samverkan med arbetsmarknadens parter.

några2.5 asylsökande i andra länderMottagande av

förhållandena i övrigaenligt sina direktiv delUtredningen bör ta av
förhållandena iEG. Uppgifterna nedannordiska länder och inom om

utsträckning skriftliga uppgifter deandra länder bygger i stor som
år 1991.skilda i samband med konferensländerna själva lämnat en

förhållandena vidUppgifterna rörande i Tyskland har inhämtatsom
1992.studieresa utredningen företagit i slutet oktoberen som av

inteUppgifterna vad mottagandet kostar i de olika länderna ärom
på olika allmän-helt jämförbara. Olika länder räknar och det isätt är

svårt få exakt vilka kostnader med.het mycket fram tagitsatt som

Belgien

någonNyanlända asylsökande först i två transit-s.k.emottas av
förläggningar. Efter förs de tillkortare tid där asylsökande överen

mottagningsförläggning.regional Därutöver asylsökandetas emoten
någotdirekt finns tvångi kommunerna. Det inte för asylsökande att

vistas på förläggning.en
En skallasylsökande tagits mottagningsförläggningemotsom en

i teorin kvar tills asylansökan avgjorts såvida be-där det intevara
fådöms sannolikt han positivt Påkommer beslut. grundatt ettatt av

långa handläggningstider platsbrist på förläggningarnaoch vistas
emellertid i verkligheten delen de asylsökande i kommunstörre av en
under väntetiden, uppgår tvåi genomsnitt till år.totalt Desom ca



Bakgrund 85SOU 1992 33l

förhållande till kommunernasiasylsökande placeras i kommunernaut
asylsökandevistas dePå transitförläggningarnafolkmängd. genom-

genomsnittligtförläggningarnamånad regionalasnittligt och deen
månad.och halvtre en

också driver transit-bekostasFörläggningarna staten, somav
förläggningarnaregionaladriften deförläggningarna. För svararav

får kostdärpå förläggningamaasylsökandeDebelgiska Röda Korset.
dearbetenförlåga betalningñckpengaroch logi, smärresamt som

kan på förläggningen.utföra
får socialhjälp. KommunernaAsylsökande vistas i kommun er-som

personalkostnader.dock inte förför utgiven hjälp,sätts statenav
arbetsmarknaden.påarbeta denAsylsökande har öppnarätt att

Skolpliktväntetiden.underfår språkundervisningAsylsökande
går då vanliga sko-ioch barnengäller för barn till asylsökandeäven

lor.
asylsökandeförår 1990 uppgickårskostnadenDen genomsnittliga

i kommunför asylsökandepå 10 000 USD ochförläggning till drygt
inräknade.personalkostnaderfallettill 800 USD i det7 senareca

Danmark

därutredningsförläggning,asylsökande iAlla nyanlända tas emot en
förlägg-tillförs sedanutredning i ärendet sker. De över annanen

be-danska Röda Korsetning. Samtliga förläggningar drivs menav
får beslut iasylsökandekostas Ca 75 % samtligahelt staten.av av

från demförsta månader ansökan. Förinstans inom över-somsex
Asyl-längre.väntetiderna väsentligtklagar beslutnegativt ärett

väntetiden.sökande på förläggning under helavistas
Allaarbeta.Under har de asylsökande inteväntetiden rätt att vuxna

totalt 60 tim-utbildningsprogramasylsökande erbjuds särskiltett om
utbildningår särskildmellan 6 och 16 organiserasFör barn om-mar.

fattande 15 lektioneri veckan.
får ñckpengar.Asylsökande och husrum samtmat

DenSamtliga kostnader för asylsökande ersätts staten. genom-av
uppgick tillårskostnaden år 1990 för asylsökandesnittliga caen

16 000 USD.
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Finland

Alla någon utredningsförläggningar,asylsökande vid femtas emot av
mottagnings-där polisutredning sker. De förs sedan tillöver en

förläggning. Social-Samtliga förläggningar drivs den finskaav
på månader.styrelsen. Den genomsnittliga väntetiden beslut nioär

antalDe flesta asylsökande på förläggning mindrevistas etten men
fribor förläggning harhos släktingar eller Asylsökandevänner.

skallbostad. får på FIMmånad. BidragetDe sedan bidrag l 700ett
dels täcka utgifter för dels ñckpengar.utgöramat,

tillåts tillAsylsökande inte arbeta. asylsökande harVuxna rätt sex
itimmars undervisningvecka finska eller svenska. Barni antingen

skolåldern har i skola.rätt att
Samtliga för Denkostnader asylsökande ersätts staten. genom-av

årskostnaden år uppskattades tillsnittliga 1990 för asylsökande caen
26 000 USD.

Italien

asylsökande dessaItalien hade tidigare flera förläggningar för ärmen
sin asyl-år asylsökande kan i dag insedan avskaffade. Enett gepar

Sedan han inter-den polismyndighet han väljer.ansökan till i princip
asylsökande kan hangodkäntsvjuats särskild kommitté och somav en

bo. kanockså han vill Hansedan i princip välja i vilken kommun
förutgifternasedan få bidrag skall täckabehovsprövat matett som

och husrum.
någontill formtillåts arbeta och de har inteAsylsökande inte rätt

utbildning.av
bidragför det särskildaInrikesministeriet för kostnadernasvarar

eventuellafå. sjukvård ochkan Kostnaderna förasylsökandesom
statligaför. Denkostnader för sociala insatser kommunsvarar resp.

uppgick tillårskostnaden år 1990 för asylsökandegenomsnittliga en
7 000 USD.ca

Nederländerna

nyligenNederländerna harMottagningssystemet för asylsökande i
något utred-fyraändrats. Samtliga asylsökande itas emot avnumera

förstaningscentra. måste beslut i instansDär asylsökanden tillsstanna
fåttmånad.tagits, vilket beräknas Asylsökande ettta nega-somca en
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överklagandeavvaktai landettivt beslut och inte rättgetts attsom
förläggningsärskilddärefter tillbeslutet försöver över typ aven

två månader erbjuds aktiviteterfår och där dedär de stanna somca
Övriga mottagnings-återresan. förs tillförberedelse inför över en

får beredas dem i kommun.förläggning där tills plats kande vänta en
förbereda demutbildningsaktiviteter skallDär erbjuds de olika som

för deltagande nederländska samhället.i det
På förläggningarna deltarstatlig angelägenhet.Mottagandet är en

från i arbetet medfrivilliga olika organisationerdock antalett stort
frivilligorganisationernaExempelvis detmottagningsprogrammen. är

mån sådan förekommer.språkundervisning i denordnarsom
för asylsökandeMålsättningen totala väntetidendenär att somen

påoch resultatetöverklagar negativt beslut har rätt väntaett att av
månader. totalanedbringas till 12-18 l dag denöverklagandet skall är

väntetiden väsentligt längre.
får Enpå förläggning husrum och fickpengar.En asylsökande mat,

får bidrag tillasylsökande kommit i kommun bostad mat,ut samtsom
kläder utgifter. Bidraget betalas och kommu-och personliga statenav

har inteför bostadskostnad. En asylsökandeersätts statennerna av
gårtill någon arbete. Barn i vanliga skolor.formrätt av

på förläggningtotala årskostnaden år 1990 för asylsökandeDen
tilluppgick 30 000 USD och för asylsökande i kommuntill caca

ingår bostadskostnad.13 000 USD. siffran dock inteI den senare

Norge

på mottagningsförläggningar,Asylsökande under väntetidenvistas
frivilligorganisationer ochdrivs norska Röda Korset, andrasom av

för kostnaderna.kommuner. Statenav svarar
fåAsylsökande under vissa förutsättningar arbeta. Förkan rätt att

samhällsorienteringfinns särskilt medasylsökande ett programvuxna
gårspråkundervisning. skolåldern i vanligingen Barn im.m. men

skola.
årskost-Alla norska genomsnittligautgifter bekostas Denstaten.av

år 000 USD.naden för asylsökande uppgick 1990 till 14caen
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Portugal

fårdär deAsylsökande i särskilda mottagningsförläggningar,tas emot
fåså bidragoch husrum. Den önskar kan i stället mot-mat som

för uppehälle.svarande minirnilön och sedan själv sittsvara
asylsökande finns intro-Asylsökande har arbeta. Förrätt att vuxna

språkundervisning. går vanligduktionsundervisning Barn imen
skola.

asylsökande Den genomsnittligaKostnaderna för ersätts staten.av
årskostnaden år uppgick 2 800 USD.1990 för asylsökande tillen ca

Schweiz

måste 3-6 på registreringscenter,Alla asylsökande tillbringa dagar ett
hålls. asyl-där bl.a. förhör Den godkännsinledandeett somsom

Varjehjälp datasystem i kanton.sökande placeras sedan med ettav en
förhållandemåste asylsökande i till sin folkmängd. Ikanton ta emot

någonmånader på formkantonen får tillbringaasylsökanden avsex
förläggning, får regel bostad i kommun i kan-därefter han i en en

inkvarteringen och den kanDet kantonen bestämmerärtonen. som
väntetidendärför Den genomsnittligavariera mellan kantonerna.

uppgår två år.till ca
månadersedan hanEn asylsökande har arbete väntaträtt att sex

på i kan-från månademas förläggningansökan. Under de väntansex
språkdelta i undervisning i detförväntas asylsökandentonen som

asylsökande och detalas kantonen i fråga. Skolplikt gäller barni även
går i vanliga skolor.

skall lagaasylsökande förläggningKantonen bestämmer om en
fallsin eller skall lagas kollektivt. l vilket ersättermat mategen om

Sfr.månadkantonen 300 och asylsökande.med beloppstaten ett om
på får asylsökande fickpengar medUnder tiden förläggning en

l50 Sfnmånad. arbeta och bor iDen har rätt uteatt somsom
samhället får bidrag efter behovsprövning.endast

förbindel-I alla kantoner får asylsökanden undertecknautom en en
erhållit.återbetalning den hjälp hanse om av

för asylsökande. DenDen schweiziska alla kostnaderersätterstaten
årskostnaden år 1990 för asylsökande förläggninggenomsnittliga

tilluppgick till 10 000 USD och för asylsökande i lägenhet drygtca
13 000 USD.
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Storbritannien

asyl-förmottagningsprogramspecielltStorbritannien finns ingetl
Asylsökandekommunerna.huvudsakvilar isökande. Mottagandet

olika välfärdsprogramsocialbidrag ochtillhar i princip rättsamma
uppgår dockutgårsocialbidragbefolkningen i övrigt. Det somsom

Storbritannien. Statenibosattför dentill 90 % beloppet ärsomca av
råd ochlämnarfrivilligorganisationertvålämnar bidrag till som

också förfår bidragFrivilligorganisationernabistånd till asylsökande.
behov inkvartering.omedelbaraasylsökandeskunna demötaatt av

Asylsökandefinns inte.asylsökandeNågra förläggningar för som
bostadpå ordnaellersläktingar eller sättinte kan bo hos vänner annat

få hjälp medförpå vända sig till kommunernahand kan attegen
bostad familjer. Deterbjudaskyldigabostad. Kommunerna är att

lämpliglyckas hittaviss tid innankan dock i del fall dröja enmanen
det gällerskyldighetintebostad. har närKommunerna attsamma

mån inteensamstående den kommunenIbostad förordna män.yngre
tillhänvisas dehar någon bostad erbjudalämplig männenatt yngre

tillmed bostad. Det lederför hjälpfrivilligorganisationerna att
bostad.heltkategori ställsmånga tillhörande dennaasylsökande utan

svå-London därsöker sig tillmånga asylsökandeEtt problem är att
särskiltrigheterna ordna bostad är stora.att

månader.uppgår 16handläggningstiden tillDen genomsnittliga ca
tillåts regelmånader iAsylsökande beslut änväntat mer sexsom

språkundervisningellerNågra introduktionsprogramarbeta. särskilda
kom-skolplikt. Statenbarn gällerför finns inte. För ersättervuxna

skolgången.förmed halva kostnadenmunerna
tillförlitlighetnågon gradinte möjligt med högreDet är att upp-av

mycketasylsökande. Enligtskatta kostnaderna för mottagande enav
USD4 000kunna sig knapptuppskattning skulle det röra omgrov

årligen.per person

Tyskland

Tyskland har nyligenSystemet för mottagande asylsökande iav
också asylprövnings-färd med ändra självaändrats och iär attman

förfarandet.
våratill utrednings-Asylsökande först i motsvarighetemottas en

Såväl sökerslussar. Sådana varje delstat. denfinns inumera en som
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asyl direkt vid den söker asyl efter inresan hänvisasgränsen som som
till utredningssluss. Endast där kan ansökan asyl registreras.en om
Vistelsen på slussen avsedd högst veckor. Under dennaär att trevara
tid utredning i ärendet.görs

Alla söker asyl i delstat hänvisas till denna delstats utred-som en
ningssluss, därför kan mycket Sedan det under tidenstor.som vara
utredningsslussen konstaterats frågadet asylsökandeäratt om en som
har få sitt ärende hänvisasrätt asylsökanden till delstatprövatatt en
efter särskild fördelningsnyckel. dåDet kan bli helten en annan
delstat där sökt asyl. Varje delstat skyldigän är at ta emotman
asylsökande förhållandei till sin storlek. De delstaternaöstranya
skall tillsammans 20 % de asylsökande.t.ex. ta emot av

Sedan fördelning på delstat skett det delstatsmyndighetensär upp-
gift finna kreise motsvarar ungefär våra någotlän äratt en men
mindre kan sökanden. De flesta inkvarteras förlägg-ta emotsom
ningar frånkan ha 30-40 till 300-400 platser. Där vistassom upp
sedan de flesta i avvaktan slutligt beslut ärendet.i Det delstatenär

har för förläggningarna i exempelvis delstatenansvaretsom men
Berlin drivs samtliga förläggningar organisationer eller privataav
företag på entreprenad. Myndigheten ställer de krav för inkvar-upp
teringen och vistelsen i övrigt skall förhandlargälla och sedansom

priset i varje enskilt fall. påPriset beror bl.a. inkvarteringensom
standard. Från myndighetshåll framhöllsi Berlin det oerhörtâratt
väsentligt organisationerna frånför konkurrens privatautsättsatt
företag för skall kunna priserna. Utan konkurrensatt man pressa
skulle organisationerna förvandlas till ekonomiska dinosaurier.

Väntetiderna för den utnyttjar alla överklagandemöjlighetersom
kan bli mycket lång; år. långaofta 4-5 De väntetiderna hänger sam-

med dels asylsökande i dag negativtkan överklaga be-att ettman en
slut i flera instanser, dels positiva beslut kan överklagasävenatt av en

för Problemen har förvärrats under tidrepresentant staten. senare
grund den kraftigt ökade tillströmningen asylsökande.av av

Ansvaret för mottagande asylsökande i Tyskland delat mellanärav
kommunerna, delstaterna och den federala regeringen. Det innebär
också de ekonomiska bidrag utgår till asylsökande växlaratt som
mellan olika kommuner och delstater.

På utredningsslussen får asylsökande och husrum fick-mat samt
Den behöver får ocksådet kläder. I exempelvis delstatenpengar. som
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och itill 3 DMuppgår fickpengarna förBrandenburg vuxenen
Berlin till 5.10 DM.

påi delstat medSedan asylsökande tagits rätt väntaattemot enen
på villkorsocialhjälphan tillslutligt beslut i ärendet har rätt samma

ochSocialhjälpen betalas kommunentysk medborgare. ut avsom en
fårmellan olika kommuner. Kommunenkan liksom i Sverige variera

för socialhjälpen.från delstatsregeringen den utgivnaersättning
arbetstillstånd,två år har sökaEn asylsökande rättväntat attsom

Cirka 20 % asyl-arbetsmarknadsprövning.beviljas efter avsom
från intedet forna Jugoslavien betraktassökandena arbetar. Personer

möjlighet redankrigsflyktingar. De harasylsökande attutansom som
fårfrån arbetstillstånd, vilket alltid beviljas. Debörjan söka nästan

månader åt gången. övrigtockså vistelsetillstånd för Itemporära sex
på asylsökande.de dock sätttas emot samma som

sysselsättning förockså meningsfullI Berlin söker ordnaman
bestå på förläggningen ellerhjälper tillasylsökande. Det kan att man

del-förläggningen. asylsökandeutför enklare utanför Enarbete som
högstsysselsättning med 3 DMtimme underi meningsfull ersättstar

40 timmarmånad. helt frivilligt.Deltagande är
gåpå barn i skolaUnder utredningssluss hartiden rätt att men

barn-ordnas särskildskolplikt inte. För de mindre barnenföreligger
på delstat medasylsökande fördelatsverksamhet. För barn till som

för tyska barn.föreligger skolplikt sätträtt väntaatt samma som
få uppgifter kostna-har fram exaktaDet inte varit möjligt att om

förför uppskattade kostnadernaderna mottagandet. I Berlin enman
år belopp12 000-15 000 och lägreasylsökande till DM ettvuxen per

ochför endast husrum,barnen. kostnad dockDenna matavser
fickpengar. Skolgång ingår heller kläder efter-för barnen inte, inte

be-hjälp i form särskilt bidrag eftertill kläder betalas utsom av
sjukvårdfri och inte hellerhovsprövning. Asylsökande har tillrätt

ingår. ingårdenna Vidare inte personalkostnader.kostnad
den fede-Från håll uppskattade kostnaderna totalt förfederalt man

för 8 miljarderrala regeringen och delstaterna till DM.ca
År 000000 4001991 hade 250 asylsökande och somnya caman ca

År 000på 500väntade beslut. 1992 räknar med närmare nyaman
betonadeskostnaderna kommer bli högre. Detasylsökande varför att

siffrasiffran 8 miljarder DM endast uppskattning. Om dennaäratt en
för asyl-riktig skulle det innebära den totala kostnadenär att en
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oklart000 dockuppgår 20 DM. Detsökande till i genomsnitt ärca
ingår i dennaexakt vilka kostnader summa.som

ipå olika EttkostnadernaMan försöker ärsätt. sätt attpressa
för inkvar-militärförläggningarutnyttjautsträckningstörre tomma

harinkvartering ochbilligaste formentering; det blir den man nuav
iframför allt imilitärförläggningar, ävenöstgott tomma menom

socialhjälp formgå till iEtt överväst. sätt är attannat att avge
fall för-skulle, ikontanter. Detkuponger och inte vartmenar man,

avbetalningtill Tyskland påasylsökande köperhindra att en resaen
får.hjälp de kontanter hantillbaka medkan betalahan sedan avsom

Österrike

detnågot fyra mottagningscentra,iAlla asylsökande mestemottas av
kanasylansökanendast därkända i Traiskirchen. Det är gessom en
på denpå pensionatdärefter hotell ellerflesta inkvarterasin. De

bekostnad.federala regeringens
asyl-Dokumentlösafår och fickpengar.husrumAsylsökande mat,

med undantagfrån Rumänien och Turkietasylsökandesökande samt
bistånd från denfåområden kan dock intefrån vissaför kurder

federala regeringen.
Yrkesutbildning,väntetiden.arbeta underAsylsökande har rätt att

obliga-barnen gällerasylsökande. Förtill ordnas fört.ex. svetsare,
må-uppgår tillgenomsnittliga väntetidenskolgång.torisk Den sexca

årskostnadgenomsnittliguppskattningnader. En caavger engrov
årligen.5 000 USD personper
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3 Behovet förändringarav

mottagande asylsökande och flyk-Den nuvarande ordningen för av
under år. har itingar har tillämpats i sin helhet endast Dentreca

inneburit dejämförelse tidigare ordning vissa fördelar. Attmed
påasylsökande första tiden normalt vistas utred-under den en

ningssluss förutsättningar för snabba utredningarhar inneburit bättre
mellan Invandrar-god kvalitet. Systemet med överenskommelserav

medförtverket och kommunerna mottagande flyktingar har attom av
fåtalkunnat flyktingar tillundvika koncentration ett orterman aven

till ökat.och för flyktingar i hela landetatt engagemanget
Samtidigt framstått ochhar i vissa avseenden stelbentsystemet som

byråkratiskt. något invecklade reglerDet gäller exempelvis de som
hanasylsökande skall vistas förläggning elleravgör om en omen

själv ändå förskall kunna ordna sitt boende och ha till bidrag sitträtt
uppehälle. Dessa regler innebär i praktiken det krävs medgivandeatt
från såväl för asylsökandeInvandrarverket kommunen attsom en
skall kunna bo hos släkting i kommunen och dagbidrag.en

Det kanske problemet i mottagandet ligger dock i vis-största att
på långatelsetiderna alltför och de därför kanförläggning blivit att

leda till långvarig påpassivisering och bidragsberoende. En vistelse
förläggning motverkar integration i det svenska samhället.en senare

också svårare fårDet kan för den intedetgöra att starta nytt som
här måste återvända.stanna utan

Med hänsyn årtill under endast cirka hälften deatt senare av
asylsökande fåkunnat räkna med slutligen i Sverige detäratt stanna

svår på åt-hur insatser skallavvägning avgöraatt stora satsasen som
gärder uppfattas syftarkan de till integration asyl-attsom som av
sökande i det svenska samhället. En alltför hög grad integrationav av

svår-asylsökande kan avlägsnandebeslut framstårgöra att ett som
förklarligt också svårareoch inhumant. Det kan det för asyl-göra

omsökanden på komma in i det samhälle han lämnat hanatt nytt
tvingas återvända. alltförAtt i hög utsträckning isolera asylsökanden
från det samhället innebär å andrasvenska sidan det kommeratt att
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fårsvårare tid för denoch längre stanna attta senaresomvara
samhället.komma in i det svenska

snabbfrämstLånga motverkas först ochväntetider genom en
myndigheterna. Självaberördaasylärendena hos dehandläggning av

för denna utredning.utanför uppdragetligger dockasylprövningen
till kortarekan bidraeffektivt mottagandesystemMen vänte-även ett

tider.
fårsjälvaasylsökandemottagandesystem där deEtt bra ta ansvar

går församhället snabbarei det svenskatill integrationenbidrar att
ocksåmåste innebärafår mottagandeEtt bradem attstanna. mansom
får här.inteåtervändande för demunderlättar stannaett som

förockså mycket kostsamtblivitasylsökande harMottagandet av
kostnadernabudgetåret 199293 beräknassvenska samhället. Fördet
fördubblingvilketuppgå 7-8 miljarder kronortill änär enmer

asylsökande med-budgetår. antaletföregående Detjämfört med stora
förläggning innebärpåvistelsetidenförkortningför varjeatt enav

besparing.stor
gällerdetför utvecklingenjag redogjortavsnitt 2.4 har närI an-

följande uppgifter.kostnader. vill erinraoch Jagtalet asylsökande om

199192199091Bå 198990

54 80020 50050038Asylsökande
flyktingdygnKostnad per

263287283på förläggning, kronor

kraftigt ökade antaletmycketdetGenom klara emotatt att taav
det tillkunnaåret ochasylsökande under det göraattsenaste genom

per Invandrarverkethartidigareflyktingdygnlägre kostnad änen
skilda arbets-till desnabb anpassningmycketvisat mestenupp

Mångaproblem. för-skiftandedesituationer och kunnat lösa mest
förhållandevis måttligoch tillsmidigt och braläggningar fungerar en

massmedia ochkritik, iframkommer mycketdettakostnad. Trots
kritiken miss-långa byggerfrån I styckenallmänheten. rena

föreställningarverklighetsfrämmandeåförstånd. sidanDet sprids ena
på bekostnadasylsökandedeouttömliga överösesatt resurserom -

Å finns föreställningarandra sidanpensionärer och andra grupper.av
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läger lågmed standard och där alla asylsökande är tvungna attom en
vistas och där de blir Omhändertagna och passiviserade.

Ingendera bilden naturligtvis Det oerhört angelägetär är attsann.
blirbilden korrekt för undvika främlingsfientlighet drabbaratt som-

enskilda för fåoch realistisk diskussion hur det fortsattaatt en om
mottagandet flyktingar och asylsökande skall ut.av se

Invandrarverket har valt i utsträckning driva förläggningaratt stor
i regi. En del verksamheten på de förläggningarstoregen av som
drivs i regi handlas visserligen Förläggningschefen och vissegen upp.

personal dock anställd Invandrarverket. fåtalär Endast iannan ettav
fall det fråga totalentreprenad.är En ökad konkurrens så-mellanom
dana entreprenader och Invandrarverkets verksamhet skulleegen

innebärakunna ökad effektivitet och minskade kostnader.
Invandrarverket har under år lagt ned förtjänstfulltettsenare ar-

bete skapa meningsfull sysselsättning för asylsökande underatt
väntetiden på förläggning. Det har dock inte alltid varit möjligt att
snabbt någonordna form sådan sysselsättning alla de för-av nya
läggningar Invandrarverket tvingats i rask takt. 1992I juliöppnasom
lade utredningen arbete för asylsökande fram sitt betänkandeom
SOU 199269 Meningsfull vistelse på asylförläggning. Jag har den
12 november 1992 mig förslagen i betänkandet. Från denöveryttrat

juli1 1992 har vidare asylsökande fått arbeta i de fallrätt att
Invandrarverket bedömer handläggningen ärendet kommeratt attav

längre tid fyra månader. förändringarDeän genomförts ochta som
förslagde lagts innebär väntetiden för asylsökande för-attsom en

läggning kommer bli väsentligt innehållsrik tidigare.att änmer
För min del jag det väsentligt den asylsökandesattanser egna re-

till under väntetiden ochtas ansträngningarsurser att görsstoravara
för motverka den passivisering kan bli följden långvarigatt som av en
vistelse på förläggning. Jag därför det kan ifrågasättasattanser om
genomförda föreslagna åtgärderoch tillräckliga det gällerär när
sysselsättning för asylsökande.
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utgångspunkter4.1 Allmänna

Inledning

Utgångspunkter för utredningsarbetet är
respekt,skall medvarje asylsökande mötasatt-

förmåga för sin ochmån skallvarje asylsökande i taatt ansvarav-
under väntetiden,sin familjs försörjning och boende

utrednings-del förvarje asylsökande sin ansvaret attatt tar av-
blir så kort möjligt,tiden som

såutnyttja väntetidenasylsökande har skyldighetvarje attatt-
oberoendeframtideffektivt möjligt för främja sinatt av omegensom

han få i Sverige eller inte,kommer att stanna
långt individuelltmottagandet så möjligt skall anpassatatt vara-

medhandikappade och andrasärskilda hänsynstaganden till barn,med
särskilda behov, samt

lägreasylsökande skall kunna ske tillmottagandetatt enav-
kostnad för samtidigt kvaliteten i mottagandet höjs.samhället som

försörjt och sin familj,Asylsökande tidigare liv där de sighar ett
utbildning, varit poli-där de tagit för sina barns fostran ochansvar

haGenom flykt har de dessutom visat sigtiskt engagerade sinosv.
initiativförmåga. kunskaper och erfaren-handlingskraft och Dessa

måsteheter utnyttjas i mottagningsarbetet.
ihumanitära skäl skall huvudansvaret för väntetidenAv rent

skälSverige ligga på den enskilda asylsökanden. Av humanitärarent
förPassiv destruktivskall krav ställas asylsökande. väntan är

allmän-individen, skapar lätt misstro och främlingsfientlighet hos
asylsökandeheten och medför onödiga kostnader för samhället. En

behåller själv-känner han för sig sinaktiv och gör rättär attsom
för fortsatta liv,och bättre skickad sittrespekt är att ta ansvar an-

någontingen det blir i Sverige eller annanstans.
normaltillståndDet finns inget för mottagningen asylsökande.av

Invandrarverket för all framtid tvingas arbeta med plöts-kommer att
bak-liga förändringar antalet asylsökande, asylsökande med olikaav
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kanplanEventuella föreställningargrund och behov somom enosv.
måste finnas beredskaporealistiska.gälla för alla situationer Detär en

Planeringinte kan förutses.hos alla för förändringar och behov som
minimireglermåste därför antalmottagandet utgöras ett somavav

också förändringar.vid snabbabasen för verksamhetenutgör
mottagningsverk-förmågavisatInvandrarverket har att anpassa

våldsamma svängningar och det finnstillsamheten för asylsökande
Omi Sverige. dettaf.n. flera förläggningarhundra systemruntom

förmåste finnas betydande handlingsutrymmeskall fungera det ett
såvälOchfrågorna givnainom deverket hanteraatt ramarna.

på förlägg-måste villkorenallmänhetenasylsökande acceptera attsom
Mångfalden styrka, inteolika. bör utnyttjasningarna kan ensomvara

problem.ettses som
önskemål imånga och intressenemellertid motstridigaDet finns

konflikterså många inbyggdahela verksamheten och det är av-
ibland kan sigslag verksamhetenpraktiskt och känslomässigt teatt-

måttbetydandepå rimligt Det kräveromöjlig hantera sätt. ettettatt
försvara politiken.från förklara ochmod politikernas sida attav

asylsökandeförflyktingpolitiken och rättigheterDebatten omom
måste föras.ständigt

skall be-uppfyllas. AsylärendetTvå måste, jag det,krav som ser
skallnågonsin väntetidenså möjligt ochhandlas snabbt det använ-är

för denskall tillså möjligLVäntetidendas effektivt nyttavarasom
utgången i asylärendet.oberoendeasylsökande av

verkställdInvandrarverket planerad ochSyftet med mottag-en av
får grund-asylsökande sinatill allaning asylsökande är att attseav

invandringen enligttillgodosedda regleraläggande behov samt att
överenskommelser.internationellagällande lagar och

medel förpå förläggning brainkvarteringDet förutsätts är ettatt
Förläggningsverksamheten denå mottagandet.syftet medatt anses ge

Förläggningenförutsättningarna för asylprövningen.bästa anses vara
nåeffektivt. lättaremetoden använda tiden Detden bästa är utattatt

sysselsättning, drivalättare ordnamed information, det är attatt
förskola för barnenöppen osv.

också mycket kritik förläggningssystemet.Men det riktas mot
någon skillnad mellan tältförlägg-Kritikerna tycks inte göra större

Ändå förhållandena väsensskildalägenhetsboende.ningar och är
båda förläggning.mellan de typerna av
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därförförläggningssystemetriktatsfrämsta kritiken harDen mot
Omasylsökande.passiviserande för dendet maten serveras,att anses

enskildaasylsökandenshand allaförläggningspersonal tar ange-om
omhänder-asylsökandenblirordnar läkarbesöklägenheter, osv.,

någotoch behöver inte egettatagen ansvar.
så tillvidaskäl.både olika DenBilden och ärär sannosann avsann

påarbetahade asylsökande inteden juli 1992fram till l rätt attatt
arbetsmarknads-besvärligaarbetsmarknaden och detreguljäraden

det gällertillåtit förändringarhar inteläget sedan dess närstörre sys-
meningsfullaolikaFörläggningscheferselsättningen. arrangerarsom
asylsökandenågra sanktionsmöjligheterhaftaktiviteter har inte mot

delta dessa aktiviteter.ivägratsom
utbyggnadockså så i tider med snabbSjälvklart detär att aven

också medomedelbart ordnaförläggningarna blir det komplicerat att
för praktiskamänniskor. Tiden harsysselsättning för använts ange-

möbler,lägenheter jordnära slag, ordna med sängar,attmeraav
hellerläkarvård barack och hotellförläggningar inteStora gerosv.

för aktiviteter matlagning.utrymme egna som
många sannoliktlånga stycken därförMen bilden iär attosann -

föromfattande verksamheterflertalet etablerade förläggningar har-
medordna för de asylsökande. Dels ordnas detsysselsättningatt

oftastkollektiva uppgifter, dels förläggningarnas skötselärstörre en
för boende. asylsökande lagar sin skö-angelägenhet de De mat,egen

närområdets del-boende och ansvariga för skötsel. Desitt ärter eget
göromål förmåga. isvenskundervisning och i olika efter Jag haritar

Invandrarverkets ambitiösabakgrundsavsnittet redogjort förnärmare
pågäller meningsfull sysselsättning förläggningar.detnärprogram

Med möjligheter för förläggningarna anordna olikautvidgade att
mindre omfattning passivitet. Kan dettaaktiviteter riskerar i alltman

sanktionsmöjligheter för den rimligadessutom kopplas till utansom -
risken för passivitet mindre.skäl delta ännuvägrar äratt-

påpåpekas det förläggningarna finns be-Det bör dessutom att en
uppmärksamhet riktad den s.k. omhändertagandefällan.tydande

den skall förInvandrarverkets ambitioner asylsökandeär att ta ansvar
så långt någonsinsin och det möjligt ha skyldighetsituation äregen

så effektivt möjligt.utnyttja väntetidenatt som
finnsDet anledning boende för asylsökande. Detatt uppmuntra eget

finns alltid för passivitet med kollektivt boende medrisker även-
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vaksam personal. Om huvudmannaskapet ligger kvar hos Invandrar-
verket skillnaden mellan det enligt min mening bästa förläggnings-är
alternativet, nämligen insprängda lägenheter i vanliga bostadsom-
råden, och mellan boende hos släktingar eller i hyrd lägenhetegen
mycket liten. Det handlar i verkligheten bara det geografiskaattom
avståndet kan bli större.

föredra för såEget boende den kan. Moderna kommuni-är att som
nåkationssystem det möjligt snabbt människor för informationgör att

ändåoch besked olika slag. Därmed kan tillgängligheten tryggas.av
Om den asylsökande själv kan betala hyra för lägenhet finnsen

boendet förläggning.ingen anledning alls begränsa utanför Dettaatt
någottorde knappast gälla antal asylsökande. Vanligare kan detstörre

någon anhörig.bli asylsökande vill bo hosatt
finns nackdelar med boende. Skyldigheten delta iDet dock eget att

kollektiva sysselsättningar och därmed utnyttja väntetiden effektivt
Åupprätthålla, på avstånd.blir betydligt svårare bl.a. grundatt av

fårandra sidan förutsätta den asylsökande del i värd-att tarman
tillfamiljens naturligtvis introduktiondagliga liv, vilket godär en

svenskt vardagsliv.
del invänder fungerar asylsökande skallEn det inte när trängaatt

någon detihop sig med släktingar redan bor här. Efter tid blirsom
förläggning. också påkonflikter och de vill tillbaka till Man pekar att

måste föräldrarnadet kan bli problem för barnen byta skola närsom
någotflyttar. kan enligt min mening inte hinderDetta utgöra attmot

få försöka. Om asylsökande skall ha förde skall sinansvar egen
frånlivssituation kan vi inte hindra dem misstag. Detgöra ettatt vore

märkligt utslag förmynderi och det knappast Invandrarverketsärav
frånsak skydda människor konflikter med släktingar eller andra.att

samling förläggning sigDen utlänningar kan iutgörsom enav
skapa främlingsfientlighet och underlättar slag.olika Detangrepp av
finns också problem förläggningarna stölder, drogförsäljningkring
och liknande, förstärkervilket i sin ytterligare främlingsfientlig-tur
heten. Andra boendet,invänder det i princip kommeratt egna som

innebära inneboende släktingar, knappast främ-hos förhindraratt
lingsfientlighet eftersom oftasläktingarna bor i redan invandrartäta
områden. Denna invändning knappast relevant. boendetDels berorär
på hur länge släktingarna Sverige,har bott i dels det alls inteär
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invandrar-asylsökande hamna isjälvklart det negativtäratt att som
bostadsområden.täta

också många kon-arbetaFrågan asylsökandes rätt att rymmerom
självaskall försörja sigasylsökandeflikter. Dels människor attanser

det fel asyl-gå och dra. Delsgöra för sig och inte ärrätt om
ståndpunkterfrån bor i landet. Dessasökande arbete dem ärtar som

farhågoroftaytterligare uttalas detoförenliga För komplicera detatt
för asylsökande blir utnyttjade.att

åsikterförläggning följandenyligenEtt reportage rymmerom en
fyra tjänsterfrån Förläggningen har inrättat nya somperson.samma

asylsökande.sysselsättning för deskall arbeta ordnamed att
får skall menings-Förläggningschefen De platser vi framsäger vara

ställer upp.både och för det företagfulla för den asylsökande som
frånjobb redan kärv..Men våra får absolut inteasylsökande ta en

gratis ochfår inte användasarbetsmarknad och de absolut extrasom
används slav-asylsökande hanarbetskraft. Märker den att som
därifrån.gå Reporternåt omedelbartarbetare har vi demsagt att

påjobbfram femtioberättar sedan förläggningen ordnat externaatt
Sedan detsjukvården avslutasbilverkstäder, inomrestauranger, osv.

under drygthela med solskenshistoria kvinna treen somen om
livsmedelsaffärmånader fyra timmar dag, iarbetat i kassan, per en

frånfår vanlig affarsanställdpå Där hon allt gör,göraorten. som en
kassan.på kunder och sitta ipacka lagret till hjälpaatt attupp varor

arbetsmarknads-svårt prekärtkan naturligtvis kännas iDet att ett
påarbetsuppgift denläge asylsökandes till arbete. Varjehävda rätt

arbetstillfälle mindremåstereguljära arbetsmarknaden ettses som
Å inte haför andra sidan kan idem redan bor här. statensom man

fårlägenregler innebär asylsökande i vissa ekonomiskaatt ar-som
måste gälla oberoende konjunk-beta och inte i andra. En rättighet av

besvärligt arbets-Sedan sak det i varjedetärturen. atten annan
för arbetsgivarekommer attraktivtmarknadsläge attatt vara mer en

svenska,utbildning, talaranställa människor har känd somsom en
i Sverige,känner till lagar och reglersom osv.

med för asylsökande arbetaDen andra komplikationen ärrätt att
fråneventuellt missbrukrisken för missbruk Det ärsystemet. enaav

asylsökande för arbetsuppgifterarbetsgivarens sida han använderom
fråga för deutföra. Detta rimligtvissvenskar ärvägrar attsom en

fackliga bevaka. andra risken asyl-organisationerna Det är attatt
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försörj-skenåtgärd för skapa möjlighet tillansökan endast är atten
fråga förlångning under förhoppningsvis väntetid. Detta är enen

lagregler ochnödvändigt medInvandrarverket bevaka. Det äratt en
ärenden ochtillämpning det möjligt snabbtdem avgöragör attav som

Omfråga ogrundade asylansökningar.verkställa beslut detnär är om
på efteruppfylla kravet devill asylsökande möjlighetde attattge
förbjuda demförmåga samtidigtskall försörja sig själva kan inte

arbeta.att
integration i samhället.Den tredje komplikationen är synen

blirMånga får under väntetiden dehävdar asylsökande arbetaatt om
inhumant inteså svenska samhället detintegrerade i det attatt vore

frågalåta kan för övrigt höras idem Sammastanna. omresonemang
på egendomlig inställning. I helabo hand. Dettarätten äratt egen en

ochmåste försörja sig arbete, de studerarvärlden människor genom
integration Sverigefråga ide bor i vanliga bostäder. Det inteär om

hit, intefortsätter med detta sedan kommit även om manom man man
uppehållstillstånd. del livet.Det naturlighar ärpermanent aven

mår och för sig.flesta människor bättre de arbetarDe gör rättom
utgångsläge de varit aktivafår betydligt bättreDe dessutom ett om

något meningsfulltde haunder väntetiden än väntat attutan attom
tillståndsåväl får här deDetta gäller degöra. att stanna somsom som

måste politikerna kunnamåste återvända hemlandet. Den debattentill
asylsökande för slippa drabbasoch inte offra samtligata att av

för övrigtopinionsstormar enskilda fall. Dessa opinionsstormari är
uppfattning befolkningen iinte nödvändigtvis representativa för den

allmänhet har.

flyktingmottagandetHuvudman för

måste huvudman har detDet enligt min mening finnas över-somen
från till Sverigegripande för asylsökande ankomsten ochansvaret en

ocksåfram sökanden får tillstånd eller lämnartill dess antingenatt
då huvudman liksom hittillslandet. Det naturliga dennaattsynes vara

skall Invandrarverket.vara
dåStatens år 1969 arbets-invandrarverk inrättades och övertog

uppgifter på Statens till-tidigare legat utlänningskommissionsom
ståndsprövningen, Justitiedepartementet medborgarskapsprövning-

anpassningsfrågor. dåfören särskild arbetsgruppsamt somen
funnits något år.under



Överväganden förslag 103ochSOU 1992 33l

detinrättandet Invandrarverket framhöllssamband medI attav
såvälför till-myndighet hadehade värdeett stort att samma ansvar

stånds- integrationsfrågor. pr0p.1968l42 angående riktlinjerlsom
statsrådet 125för utlänningspolitiken anförde föredragande s.m.m.

sålunda för-bl.a..Starka myndighet bär detskäl talar för denatt som
invandringsfrågornavaltningsmässiga för prövningenansvaret av

också för utlänningar invandrar blirbör ha deett att som om-ansvar
händertagna här. sådan ordning ägnad klargöra sambandetEn är att

någotinvandringskontrollen och anpassningsinsatserna,mellan som
har såväl för den utlänningsmyndighetensväsentlig betydelse centrala
verksamhet för allmänhetens och särskilt utlänningarnas in-som egen

ocksåställning verksamheten. Föredraganden framhölltill att myn-
frågadighetens uppgifter i utlänningarnas inteanpassningom var

mindre uppgifter frågaviktiga dess i invandringskontrollen.än om
Invandrarverket efter antalet anställda för olika verksamhetermätt

dominerades fram till mitten 1980-talet tillstånds- och med-av av
borgarskapsprövning. I och med verket fick förävenatt mot-ansvar
tagandet asylsökande kom den tidigare bilden förändras; imättattav
antal anställda och kostnader mottagandet asylsökande i dag denär av
helt dominerande delen.

årensUnder lopp har det vid flera tillfällen deni allmänna debatten
förts fram det inte lämpligt myndighet har handäratt att samma om
såväl tillståndsprövningen för mottagandet asyl-ansvaretsom av
sökande för integrationsfrågor.och Det tidigare oftastargument som
förts fram det skulle minska tilltron till lnvandrarverkets beslutär att
och åtgärder. Det enligt min mening tveksamt dettaär argumentom

har sådan tyngd det skulle kunna motivera ändratensamt att etten
myndighetsansvar.

Det kan emellertid ifrågasättas det effektiv och lämpligärom en
såvälorganisation ha tillståndsprövning mottagande inomatt som

bådamyndighet. uppgifternaDe visserligenrör män-samma samma
niskor helt olika karaktär.har Uppgifterna det gäller till-närmen
ståndsprövning likna vid uppgifterna förvalt-hosär närmast att en
ningsdomstol, exempelvis länsrätt. krävsDet formbundenen en
handläggning där det för besluten skall vinna tilltro väsentligtäratt

de följer lagstiftning och praxis och i alla formelltavseenden äratt
korrekta. Samtidigt krävs flexibilitet inom organisationen förstoren

klara variationer i antalet asylsökande. Av skäl krävsatt stora samma
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På personalmottagandet. densjälvaflexibilitet för somstorasamma
detgällerdelvis andra krav. Härställs dockmed mottagandetarbetar

Även finnsdetlösningar.hitta praktiskaframför allt snabbtatt om
mindre form-verksamheten väsentligtmåste följasregler ärsom

tillståndsprövningen.det gällerbunden än när
innebära det lättareorganisation kanha ärAtt attattstor genomen

ärende-iklara snabba växlingaromorganisationomflyttningar och
organisationverksamheten inomarbetsbelastning. Närmängd och en

knap-har dockInvandrarverketså karaktär inomhar olika mansom
vidorganisation. Möjligheternahanågon fördel attstorattpast enav

från verksamhet tillflytta personalarbetsbelastningsärskilt stor enen
mycket begränsade.ären annan

tänkbartenligt min meningbakgrund detMot denna attär man
blandtilltroorganisation ochfå effektivareskulle kunna störreenen

mottagandetillståndsfrågor,åtgärderochallmänheten för beslut om
myndighet.lågintegration inte inomoch samma

ellerInvandrarverketnågon organisationföreslå ändradAtt attav
någonpådär skall läggasfrågor handläggsnågra de annanav som nu

dockuppdrag. Jagutanför mittemellertidmyndighet ligger attanser
härpåavvaktansammanhang. lfråga ibördenna övervägas annat an-

fördet fullaInvandrarverket harjag det bör ansvaretatt somvaraser
asylsökande.mottagandet av

del signalsystemetMottagningssystemet aven-
såvår invandringspolitik utformascentral betydelseDet attär attav

får asyl-lockaomvärlden. Systemet intesignaler tillvi rättger
medsöka sig till Sverige. Personerskälsökande egentliga attutan

sigförutsättningarsaknarbelastning ellerkriminell att anpassasom
förskall inte komma hitförhållandenunder ordnadetill liv attett
krimi-påkanske utvisas grundtidsedan efter längre eller kortare av

medvetetsig för asylsökandefår lönanalitet. Det heller inte atten
fördröja ellerpåbiljetter ellersig med och sättgöra att annatav pass

försvåra ärendet.utredningen i
vil-sker och isjälva asylprövningenAv vikt självfallet hurärstor

ellerfördröjandeidentitet ochkriminalitet, oklarken utsträckning
tillståndsfrågan. Viktigastförsvårande påverkarutredningen ärav

förskälen tillräckligakan fattas snabbt i de fall intedock beslut äratt
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hänvis-avslås medskallansökanliksombeviljastillstånd skall näratt
vandelsskäl.tillning

ochekonomiskagällerdetutformas närmottagningssystemetHur
också be-väntetidenunderasylsökande ärförmåner för desociala av

signalervilkaförtydelse ger.

väntetidenunderarbetetBoende och

Envikt.asylärenden störstaväntetiderna i ärmed kortaArbetet avatt
syfte.i dettastatsmakternavidtagitsåtgärder harrad olika av

omöjligteller mindredet attvisathar dock ärErfarenheten att mer
överstigerkraftigtasylsökandeantaletlånga väntetiderundvika när

möjligaldrigasylsökande ärtillströmningenOchalla avprognoser.
förutsäga.att

utanförliggerfrågaasylärendeniHandläggningstiderna är somen
följandeemellertid ikommerutredning. Jagför denna ettuppdraget

förläggningar.vistelsetidenfrågornågra röravsnitt att ta somupp
asylsökandedirektivutredningens ärutgångspunkt enligt attEn en

utredningssluss.skall vistasnormalfalletiutredningstidenunder en
vik-Detför detta.talar ärflera skälmeningfinns enligt minDet som

dentillgänglig förfinnsutredningstiden ut-utlänningen undertigt att
fastadär deockså på demåste Det ut-redning är ortergöras.som

försinaInvandrarverket har ut-finnsredningsslussarna resursersom
också personal förInvandrarverketharhärtillanslutningredning. I

åasylsökandemellannärhetDenasylärendena.beslut ifatta enaatt
skapatså andradenbeslutsfattareochsidan och utredare genomsom

minvärde. Enligtjagutredningsslussarmed är storttrorsystemet av
påvistasnormaltfortsättningenidärförasylsökandemening bör även

utredningstiden.underutredningsslussarantalnågon begränsatettav
anledningfinnsdetmening inteenligt minOvanstående innebär att

ordnasjälvhitankomstenfrån redan vidasylsökandehindra attatt en
bakgrunds-framgåttsläktingar. Somexempelvis hossitt boende, av

dagasylsökande redan i2.22.1 och haravsnittenbeskrivningen i en
bistånd tillutgår då formingennormaltmöjlighet,denna avmen

biståndformvilkenföljande tilli detåterkommersökanden. Jag av
ellerutredningsslussvistasinteutgå asylsökandetillbör somsom

måstereglerframhålla dessaredanjag villförläggning, attnumen
biståndet samtidigtOmasylsökande i dag.för den ängöra generösare

förläggningsplatskostnaden förunderstigernivåläggs på ensomen
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bör uppnå såvälkunna ökad valfrihet för de asylsökandeman som
önskar bo någon släktinghos minskade kostnader för samhället.som

För asylsökande redan fåunder utredningstiden skall kunnaatt en
någon fonn bistånd han själv ordnar sitt boende måste dockav om
krävas försvårarhan inte utredningen och han i princip självatt att
bekostar fråntill och den utredningssluss utredningendär skallresor
genomföras.

sjukvårdHur hälso- och skall förordnas asylsökande intesom
vistas på förläggning återkommerkan i dag problem. Jag tillutgöra
denna fråga i avsnitt 4.7.

När utredningen genomförd längreoch sökanden inte skallär vara
kvar på någon utgångspunktenutredningssluss bör denattvara
asylsökande skyldighet och för sinhar för sig självatt taen ansvar
försörjning. ingår dåHäri och skyldigheten för sitträtten att ta ansvar

måsteboende. Om den asylsökande hänvisas till förläggningsboende
bostadsområden så-insprängda lägenheter i vanliga föredraär att ur

väl social ekonomisk synvinkel.som
Det finns anledning asylsökande själva ordna sittatt uppmuntra att

boende efter på utredningsslussen. risker förtiden Det finns alltid ne-
gativa effekter kollektivt boende för asylsökande Förett att mot-av
verka konflikter enskilda, missbrukpassivisering, mellan ochgrupper
och kriminalitet personal, vilket kollektivt boende tillkrävs gör en

Stora litenrelativt dyr form mottagande. förläggningar ortav en
också fråninnebär risker för fientlig attityd den omgiv-närmasteen

ningen. sökande bor ute i samhället, antingen i bostadFör som egen
eller hos släktingar eller innebär det ställsboendetvänner, störreatt
krav dem för klara den dagliga tillvaron. kan innebäraDetatt

fårmindre risker för främlingsfientlighet och de stannaatt som
sannolikt in det svenska samhället.snabbare kan komma i

såmåste effek-Väntetiden för den enskilda asylsökanden utnyttjas
utgångspunkttivt möjligt. Min den asylsökande i principär attsom

har skyldighet försörja sin familj. mån intesig och I den detta äratt
bistår ståndpunkt ocksåmöjligt den svenska Av min följerstaten. att

från såledesjag asylsökande skall ha arbeta början,rättatt attanser en
fallarbeta inte i dag skall begränsad till de därrättenatt att som vara

Invandrarverket bedömer väntetiden kommer överstiga fyraatt att
månader.
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på förläggning måste skyldigEn asylsökande vistas attsom en vara
delta i arbetet på förläggningen, exempelvis det gäller städningnär
och reparationer liksom delta i Invandrarverket anord-smärre att av

arbete utanför förläggningen. måsteDet klart detgörasnat att gemen-
arbetet betrakta förersättning och husrum.är att matsamma som

Asylsökande påarbetar inte gratis förläggningen, de bidrar till sin
försörjning.egen

påVägran delta i det arbetet förläggningen böratt gemensamma
leda till reducerat eller indraget återkommerdagbidrag. Jag längre
fram fråganavsnitt 4.6 till sysselsättningen för asylsökande ochom
i vilken utsträckning morot få såoch piska bör användas för att
många möjligt delta.attsom

En realistisk bedömning torde flertalet asylsökande iävenattvara
fortsättningen kommer vistas på någon form förläggning underatt av
hela väntetiden därför de inte kommer klara ordna sittatt att attav

Ävenboende. de asylsökande arbetar kommer de flesta fallieget som
inte tjäna tillräckligt mycket för de själva skall kunna ordna sittatt att
boende. De kommer bo förläggningssystemetutanför tordeattsom
därför i huvudsak komma har möjlig-utgörasatt att av personer som
het bo någonhos eller släkting här landet dåi och intevänatt som
behöver betala marknadsmässig hyra för bostaden.

Invandrarverket har hittills drivit de flesta förläggningar i egen
regi och med personal anställd verket förlägg-delävenav om en
ningar pådrivits entreprenad organisationeräven eller privataav
företag. Det finns enligt min mening flera skäl talar för attsom
Invandrarverket framtideni i utsträckning bör köpa tjänsterstörre av

organisationer och företag.privataentreprenörer;
I princip finner jag inga hinder Invandrarverketsmöta mot att

förläggningsverksamhet i sin helhet upphandlas via anbudsförfarande.
Det emellertid fråga mycket omfattandeär verksamhet detom en som
skulle svårt inom något årloppet helt lägga påatt ut entre-vara av
prenad. Avvecklingskostnaderna för verksamheten hos Invandrar-
verket skulle sådanti fall kunna bli orimligt höga. ocksåDet ärett
inledningsvis värde kunna jämföra kostnaderna mellanstort attav
verksamhet i regi påoch entreprenad. Invandrarverkets för-egen
läggningsverksamhet bör därför efter hand upphandlas via anbuds-
förfarande.
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leder sannolikt tillmångfald förläggningsverksamhetenEn istörre
Detta börpopulära andra.vissa förläggningar blir änatt sesmer

betraktasasylsökande inte skallfördel denäven somsom en om
liksomförläggning. Hänsyn bör dockkund med full frihet väljaatt

önskemål. ochenskildes Populärai särskilda fall kunna till dentasnu
förebild för andra.välskötta förläggningar bör kunna tjäna som

Även asylsökande.delta i mottagandetkommunerna bör kunna av
nuvarandedetta bör ske idock enligt min mening tveksamtDet är om

inte kommunerform. i ställetDet bör övervägas tar emotsomom
form schablonbidrag.asylsökande skulle kunna medersättas en av

påväntetiden, detOavsett asylsökande vistas under är enomvar en
privat företag,Invandrarverket ellerförläggning drivs ett omsom av

måstepå hos släkting,han bor hand eller hemma enegen
framför asylsökandeövergripandeInvandrarverket ha ett ansvar en

tillstånd har bevil-i landet ellertills dess han inte längre kvaräratt
jats.

frågor 4.4 4.5.återkommer i avsnitten ochJag till dessa

flyktingmottagandetkommunalaDet

ochsjälv fått för sigväntetidenEn asylsökande under ta ansvarsom
sannolikhetfått aktivt kommer medsin familj och leva attstorsom

jag i detsamhället. De förslagkunna komma in i det svenskasnabbare
asylsökande börmottagandetrörandeföljande kommer läggaatt av

flyk-mottagandetdet kommunaladärför i hög grad underlätta av
tingar.

kommunala flyktingmottagandet lagtfråga detRegeringen har i om
tillintroduktionsersättning199192l72proposition prop. omen

ikommer trädautlänningar. En lagflyktingar och vissa andra attny
tankegångarna1993. kan ansluta mig tillkraft den 1 januari Jag

bakom dessa förslag.
roll fri-direktiv skall utredningen vilkenEnligt sina överväga

kommunala flyktingmottagan-villigorganisationerna spela i detkan
viktigfrivilligorganisationerna hardet. Jag övertygadär att enom

utformas måste dock huvud-roll här. denna roll skallHur närmare
fråga Förutsättningarnasakligen för organisationerna själva.vara en

bör därför ikan också växla starkt mellan olika kommuner. Det
huvudsak fråga kommuner och frivilligorganisationerför attvara en

4.8.återkommer till detta i avsnittkomma Jagöverens om.
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Ekonomiskt bistånd under väntetiden

De allra flesta asylsökande har alldeles uppenbart behov ekono-av
miskt bistånd under väntetiden. Det enligt min meningär angeläget att
formerna för biståndet utformas så sökandens förmågaatt att ta an-

lyfts fram såoch fårhan realistisk bild kostnaderna försvar att en av
leva booch i Sverige. En form lån iatt stället för bidrag skulleav

kunna fylla de krav bör ställa för bistånd tillsom ett systemman
asylsökande.

Kostnaderna för hälso- sjukvårdoch för asylsökande i dag höga.är
Självklart måste den i behov vård också fåär det. kanDetsom av
dock enligt min mening ifrågasättas inte asylsökande själva inomom

för dagbidraget borde kunna betala vanlig patientavgift vidramen
läkarbesök.

återkommerJag till frågordessa i avsnitten 4.7 och 4.9.

4.2 Hur fårmycket asylsökande och flyktingar kosta

4.2.1 Allmänt

I riksdagen och i massmedia förs debatt kostnaderna fören mot-om
tagandet asylsökande och flyktingar. Kritiska höjs han-rösterav om
teringen offentliga medel.av

Allmänhetens uppfattning vad mottagandet får kosta varierarom
högst väsentligt. Vissa det i princip får kosta hur mycketattanser

helst. Andra det inte får kosta något alls. De allra flestasom attanser
har uppfattning det får kosta,att viden vag närmareom vetmen
eftertanke inte vad rimligt. En kostnadär asylsökande ochsom per
dygn på 210 kronor uppfattas rimligt.ex. inser kostnär attsom man
och logi, sjuk- och tandvård, undervisning ingår. Alla hur dyrtetc vet
det leva. Avär skäl sannolikt någraatt kostnad påsamma attanser en

350 kronor också rimlig.t.ex. För familjär på fyra bliren personer
dygnskostnad på 210 kronor månadskostnad 25 000 kro-en en ca

Då den del allmänhetenävennor. ireagerar nog är generösav som
sitt Men i detta belopp ingårsynsätt. då exempelvis sjuk-nämntssom
vård och skolgång för barnen.

Kostnaden måste granskas bådei det kortsiktiga långsiktigaoch det
samhällsekonomiska perspektivet. Hur mycket kostar det i dag och
hur mycket kommer det kosta i vi inte haratt väl-ettmorgon om
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främ-asylsökande Hur kommerför flyktingar ochorganiserat stöd
och allmänhetens viljalingsñentligheten, bostadssegregationen att ge

flyktingarpåverkas Kommerbehöver detskydd till den attsom
grund-hjälp med deendast erbjudssnabbare i arbete de mestom

sjukvårdakut Hur kommeroch logi ochläggande behoven kostsom
10-års-gerillaliv sedande har levtklara sig ochde ettatt somsvaga

åldern vuxnaärmen nu
medel be-samhälleligaochekonomiska insatserVilka avav egna
vårda singå skola,familj för bo, imotsvarande svenskahöver äta,att

jämförelsenaturligtvis svårt hitta godsin själ Detkropp och är att en
föroch kommun harde utgifterinkluderajag skall stat ensomom

livsföringen,den dagligaenbart granskarfamilj. jagbofast Men om
1992för årFickekonomi sinså beräknar Sparbankerna att en

på heltid behöverhemmamedtvåbarnsfamiljsvensk cavuxenen
familjasylsökandemånad, bostad. Enexklusive8 000 kronor per

6 400 kronor1992får decembertvå efter den lmed barn perca
ochför akut sjuk-då kostnaderasylsökande har ingamånad. En

föreningsavgifter,hushållsel, telefon,tandvård, semestrar m.m.
god bild2.4.2 det omöjligtavsnittSom jag anfört i är att avge en

till-hanberäknar deintekostarvad somresursermanperson omen
samhälls-åren inom denockså undergjortsMånga försök harför.

flyktingarasylsökande och ärbevisaforskningenvetenskapliga attatt
sådantgå in ivill intetärande. Jagochellernärande ett resonemang.

kaninnehållet i de aktivitetergranskasyfte i ställetMitt är att som
målen ochmottagandet ochförmål finnshärledas till de omsesom

kostnaderna.så vi kan sänkaförändrasdärmed aktiviteterna bör att
på effektivtanvändsekonomiska medlen sätt.utgår från deJag ettatt

detfördelat sigkronor harkostnaden iinformation hurFör om
avsnitt 2.4.2.budgetåret jag tillhänvisarsenaste

målInvandrarpolitiska4.2.2

riks-uppdragdetmottagningssystemUtgångspunkt för dagens är som
skallInvandrarverketoch kommunerna.givit Invandrarverketdagen

asylsökande och förmottagandetförstaför det attavansvara-
väntetiden används bästa sätt,

kvotflyk-flyktingar inklusivekommunernamedverka till att ger-
lämpligt mottagande,tingar samtett
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bevaka behov integrationsåtgärder, uppmärksamma berördaav-
myndigheter på dessa verka för åtgärdersamordning påsamt ettav
sådant invandrarnassätt situation utvecklas i riktning de in-mot tre
vandrarpolitiska målen; jämlikhet, valfrihet och samverkan.

Jämlikhetsmålet innebär invandrare skall ha rättigheteratt samma
och skyldigheter den övriga befolkningen. ocksåDe skall ha lik-som
värdiga möjligheter tillgodose sina behov och intressen, vilket kanatt
innebära särskilda insatser måsteatt göras.

Valfrihetsmålet innebär invandrarna skall ha möjligheteratt att ut-
veckla sitt kulturarv inom för samhällets grundläggandeeget ramen
normer.

Samverkansmålet innebär människor med olika skallatt ursprung
ha möjligheter för samhällets utveckling.att gemensamt ta ansvar
Ömsesidig tolerans, solidaritet och gemenskap skall främjas av sam-
verkan demokratisk grund mellan likvärdiga parter.

4.2.3 Invandrarverkets mål

Som utgångspunkt för mitt har jag valt använda detattresonemang
syfte, vissa de kännetecken och vissa de mål Invandrar-av av som
verket för de olika verksamheterna i sin organisation.anger

Utredningsslussens syfte mål åstadkommaoch snabb ochär att en
rättssäker handläggning asylärenden bereda asylsökandesamt attav
inkvartering och värdigt och humant mottagande under förstadenett
tiden efter ankomsten till Sverige.

En snabb och rättssäkçr handläggning

Asylsökande skall beredas god möjlighet få sin sak prövad ochatten
gåskall fort samtidigt rättssäkerheten skall god.processen som vara

Samhället skall ha kontroll dem söker asyl under denöver tid ut-som
redningen pågår. För administrera detta finns särskilda utred-att
ningsslussar med s.k. asylbyrå där det finns utredare och besluts-en
fattare. I anslutning till asylbyrån finns mottagningscentra därett
människorna bor under tiden asylutredningen Detta förfarings-görs.

medförsätt den asylsökande under utredningstiden tillgängligatt är
för utredaren för kompletterande frågor och han vid behov ocksåatt
har möjlighet själv enkelt kompletteringar i sittgöra ärende.att
Tillgängligheten såledesökar den asylsökandes möjlighet bli rätt-att
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handläggningen.ieffektivitetendessutomvist bedömd ökarsamt
vid behov.användstolköversättareRättssäkerheten förutsätter att

asyl-samtligaskulleutredningsslussartillalternativ attEtt vara
utredd.få sin sakInvandrarverket försjälva kontaktar attsökande

detta alterna-Vidkan.sig bäst defår klaradetid dettaUnder den tar
hälso-logiochför kostkostnadernågra samtsamhällettiv har inte

pådelsgenomförbart,intedockalternativsjukvård. Detta äroch
grunddelsrättstänkandet och överens-grund det allmänna avav

samfundet.internationelladetkommelser inom
bostadsinordnainte kandeendastalternativEtt är att somannat

boendeordnar sittutredningssluss. Deerbjuds egetsjälva plats som
be-skallansökanderasförpå kallelseförbinder sig komma attatt

förbindelse.till dennaknytasbiståndet kanekonomiskahandlas. Det
för-ochadministrationökadmedföraförfarande kanDetta enen

respektivetill klientennärhetmedVinstendröjning asylprocessen.av
förkostnadpå lägresamhället vinnergår förlorad. Detutredaren

asyl-hanteringförkostnadhögretroligtvisboendet äts avav enupp
ärendet.

demellerasylansökningaravstå från prövaAtt helt attprövaatt
alternativ.ingeträttsvidrigt ärsättett

rink inkvB nr

många kvadrat-väsentligt. Hurvariera högstBoendestandarden kan
uttalat.intefinnsförfogandetill sittskall haochmeter var en

litekan bofamiljerdärtvåRiktlinjer har varit rum,personer perca
sluss-få asylsökande ifinnsså detGivetvis det närärträngre. att

organisationenantalmedgod; ärstandardenär ett stortsystemet
organisationenNärbostadsdelen.individ iresursknappare ävenper

tillströmningen,nivå detvilkenbefinner sig i obalans, äroavsett
boendemålet. för lägstafrån Gränsenavvikelserfinns givetvis stora

hälsapsykiskaellerasylsökandes fysiskanivå måste däracceptabla
riskeras.

sovsalarsannoliktbostadsstandardAlternativ till nuvarande är stora
vidbuffertanvänds i dagstandardregementskaraktär. Denna somav

möjlig användafullttillströmning. Den permanentär attstor meren
ochutredningsslussarnatillfinns anslutningbostäderna i omom

lång.blir förutredningstiden inte
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Ett värdigt och humant mottagande under den första tiden efter an-
komsten till Sveri

När Invandrarverket talar värdigt mottagande läggerett storom man
vikt vid de asylsökandes tillvara och vid respekt föratt tasresurser
individens Under den tid den asylsökande boreget ut-ansvar. som
redningsslussen förväntas han under handledning delta i den praktiska
skötseln Några tvångsmedelanläggningen. finns inte denmotav som

arbeta. I betänkandet SOU 199269 utredningenvägrar att av om
arbete för föreslårasylsökande utredaren möjligheter till ekono-att
miska sanktioner införs dem erbjudetvägrarmot att accepterasom
arbete. Jag åsikt har uppfattning kon-är av samma men en annan om
struktionen sanktionerna. I avsnitten 4.6 och 4.9 redogör jag när-av

för uppfattningmin i detta avseende.mare
Alternativ till den existerande självförvaltningsmodellen är att an-

ställda allt arbete själva. Det modell Invandrarverketgör är en som
lämnat bådebakom sig hänsyn till sökanden och ekonomiskaav av
skäl. Ett alternativ asylsökande själva driver anlägg-ärannat att
ningen. Var och bott i hotell eller på campingplatsett veten som en
hur lätt det avstå från för omgivningär att att ta ansvar en som man
inte skall fortsätta verka Bristen kommunikations-att gemensamt
språk dessutom betydande komplikation. Med enbart själv-är en
förvaltning skulle sannolikt slitaget anläggningarna bli omfattande.

För barnen finns viss verksamhet, förskola, där för-öppentyp
äldrarna skall delta i verksamheten. Alternativet det inte finnsär att
någon barnverksamhet fåralls barnen leka där de hittarutan att en
plats. Rimligtvis kan detta fungera under den korta tid handlardet

Samtidigt sådet dessa bam befinner sig i situation.är att utsattom. en
De har behov professionellt ledd verksamhet, den inteävenett av om
behöver så omfattande. Barnen behöver plats bara ärvara en som
deras där de kan finna och där de kan ha roligt.ro

De asylsökande har möjlighet till ekonomiskt och socialt stöd. Ett
alternativ till det ekonomiska stödet fårde asylsökande klara sigär att
själva. De flesta skulle också det under den korta tid det handlargöra

Samtidigt har någoninte hittat sållamodell förom. attman agnarna
från dvs. påreda vilka verkligen behöver ekonomisktvetet, att ta som
bistånd. Om inte de asylsökande de har tillgångaratt attuppger egna
eller det inte uppenbart de har tillgångar, erhåller de söktär attom
bistånd.
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lånafårasylsökandeEtt alternativ staten.ärannat att avpengar
stödetekonomiskaför deteventuellt kostnadernaDetta medför att

ivistasAsylsökandeStorleken på diskuterats.minskar. stödet har som
iden bormindretillfälligt kunnalandet bör leva än somsummaen

också sådan ordning.innebärlandet Nuvarandepermanent. system en
sjuk-och akutPå hälsoundersökningarutredningsslussen görs ges
skallsjukdomarvård. två syften; akutaHälsoundersökningarna har

samhälletså inte försämras ochupptäckas den asylsökandes hälsaatt
tandvårdAkut sjuk- ochskall smittsamma sjukdomar.skyddas mot

smittskyddsläkarnasocialstyrelsen ochi den omfattningges som
uppfattningrekommenderar. 4.7 redogör jag för minI avsnitt om

framgårdettandvård och bekostas. Avhur sjuk- och bör organiseras
låtatandvårdsjuk- ochalternativ till kostnadsfri akut är attatt ett

från asylsökandeavståasylsökande betala patientavgift. Att att ge
akutvård inget alternativ.är

Förläggningens syfte och mål

asylsökandesflyktingars grundläggan-Förläggningen skall tillgodose
informerade behov, dem meningsfull sysselsättning samt omge

skyldigheter och rättigheter.
vis-För flyktingar i skall underbostad kommunväntar ensom

telsen åtgärder såaktiva bosättningen underlättas.sättas att
råder för-Det ingen oenighet de asylsökande understörre attom

få tillgodosedda;läggningstiden skall sina grundläggande behov mat
och logi, sjukvård stöd.hälso- och och socialt

Boendestandarden Invandrarverkets gnmdorganisationi när orga-
nisationen två i vanliga lägenheter.i balans ärär personer per rum

råderNär i obalans planeringsnivåerna andraorganisationen medär
förhållanden; asylsökande både mindrekan ha och större utrymme.
De hyror Invandrarverket för sina lägenhetsanläggningarbetalarsom

några få Något till demed undantag, marknadsmässiga. alternativär,
boendemål mening måstefinns i jag inte Enligt mindag kansom se.

fårasylsökande, vid överklagande med minsträkna väntaattettsom
förhål-månader för avgjort, under anständigasitt ärende boattsex

landen.
skall råda. asylsökandei första hand De bidrag som en

får till uträknade socialbidragenligt principerärmat ut-samma som
betalas efter. Asylsökande förtorde i genomsnitt ha kostnadersamma
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sin Någraandra. ytterligare besparingar kan sannolikt intemat som
här.göras

Akut sjuk- och tandvård skall asylsökande fortsättningen haiäven
tillgång ocksåtill förläggningstiden.under

M nin sfull vistelse. De arbetsuppgifter påasylsökande utför en
förläggning värde. De förläggningar haft verk-är stortav som
samheten igång har sänkning reparationskostnader ochsett en av ex.

vikariekostnader barnstugan. Men verksamheten kräver godav en
Ävenorganisatör och erfarna handledare. förslagmina i avsnittom

4.9 ekonomiska sanktioner för dem inte deltar i arbetet in-om som
förs, kommer samling människor kräva personalinsatserstor atten
för sysselsatta. En ökad påmöjlighet till arbeteatt öppnavara
arbetsmarknaden alternativ.är ett

Alla asylsökande erbjuds undervisning i förvardagssvenska att
kunna hantera sin tillvaro under väntetiden. En knapphändigmer un-
dervisning någotinte alternativ. Tvärtom jag undervis-är attmenar
ningen kan utökas. Eftersom fåvi inte vilka kommervet attsom

i Sverige innan beslut i tillståndsärendet måstefattat,stanna är
undervisningen omfatta alla. blivandeDe flyktingarna skall inte efter
kanske år i Sverige såha knapphändiga kunskaper kande inteett att ta
erbjudet påarbete den arbetsmarknaden. För denöppna grupp som
utvisas kan inte goda kunskaper i det svenska språket anses vara en

börda bära.tung att
På grund långade vistelsetiderna krävs omfattandeav en mer

Ävenbarnverksamhet förläggning på sluss. barn-änen en om
kommer ha medverkan asylsökande barnensstugan att storen av -

föräldrar eller andra de asylsökande barnen i lika ellerär stort-
behov professionalitet ochstörre kontinuitet bofasta barn.av som

Barn i skolåldern skall erbjudas god undervisning. Att avkallen ge
den verksamhet berör barnen inget alternativ.ärsom

Informera skyldigheter och rättigheter. arbete förlägg-Detom
ningen lägger ocksåvärde. Det förmodligen nöd-är ärstortner av
vändigt för förläggningen skall kunna fortsätta sin verksamhet.att
Vidare medför mångadet konflikter kan undvikas asyl-dennäratt
sökande så småningom kommer i boende.eget

Förläggningen genomför informationsinsatser i skolor, påstora
arbetsplatser, studiebesök flyk-Kommunernasatt ta emot etc.genom
tingsamordnare också motsvarande insatser. Dessa slags insatsergör
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alternativNågotfrämlingsfientlighet.motverkanödvändiga förär att
jag inte här.ser

vis-skall underbostad i kommunpåFor flykgngar, väntar ensom
Deunderlättas,bgsättninggnsåinåtgärderaktivatelsen sättas att

skallaktiviteternagivetvis,varieraraktiviteter här mensom avses
under-samhälletsvenskai detintegrationensådant slag attettvara av

alternativ.ingetdessa insatserbortpåskyndas. Att ärochlättas ta

flyktingarSchablonbidrag till kommuner tar emotsom

vistel-skall underkommunbostad ipåflyktingarFör väntar ensom
underlättas.besättningensååtgärder inaktiva sättas attsen

erhåller kommunenkommuntillflykting flyttarNär enen
integrationskostnaderinledandedeför täckaschablonbidrag somatt

har.kommunen
socialtjänstlagenreglerasflyktingarförinsatserKommunernas av

Kom-medborgare.för övrigaoch skollagen sätt somsamma
möjlighetstatliga ersättningssystemetdethar att gegenommunerna

Måletintegrationsprocessen.delenförstastöd i denflyktingarna av
målen.invandrarpolitiskamed desammanfallerför integrationen

intekan jagNågot denna ordningalternativ till se.

4.2.4 Slutsatser

förmottagningsorganisationenmål inomfinns emotDe att tasom
stå fast.och börrimligaoch flyktingarasylsökande är

Mortagningsorganisationen

bådemottagningsorganisationen,utförs inomaktiviteterDe avsom
målen skallnödvändiga förkaraktäroch socialadministrativ är att

ochalltid granskasdockaktiviteterna böruppnås. Utformningen av
revideras.

inteaktiviteternaframgår deljagAv avsnitt 4.5 attatt avanser en
fårochkommunasylsökande bor enskilt ibehöver utföras den enom

Menarbetsmarknaden.påmöjlighet arbeta den ävenöppna omatt
för-gehör, kommerkommunboende vinneravseendemina förslag

alltid finnasorganisationmåste inombehövas. Detläggningar att en
teknik. Där-utnyttjaoch förför rationaliseringar attutrymme ny
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kan jag följande områden inom vilka kostnadernautöver bordese
kunna sänkas.

när det gäller driva förläggningar och utred-att
ningsslussar bör leda till minskade kostnader.

ÄvenDen meningsfulla måstevistelsen fortsätta utvecklas.att om
den kräver såpersonalresurser det arbete asylsökandegenererar en

ocksåutför intäkter tillfaller Invandrarverket. Erfarenhetensom
visar utökad möjlighet till arbete dessutom kommer minskaatt atten
kostnaderna både sjukvårdför och socialt stöd.

Asylsökande måste bidra till sin försörjning, föreslårJag iegen av-
snitt 4.6 asylsökande fåskall arbeta så de kan avsnittoch iatt snart

sådana4.9 ekonomiska incitament asylsökande hållatjänaratt att
det ekonomiska biståndet.nere

Patientavgift vid tandvårdsbesök.sjuk-geh Ett ekonomiskt
incitament alldeles nödvändigt för hålla kostnaderna.är att nere

Minskat professionellt, socialt stöd. Asylsökande, både de borsom
utanför och inom förläggningsorganisationen, har idag vid jäm-en
förelse med befolkningen i övrigt tillgångbättre till socialt stöd.en
Själva asylsituationen medföra detta stöd behövs. socialaDetantas att
stöd den bofasta befolkningen tillgånghar till förstaanvänds isom
hand dem varaktigt eller tillfalligtvis sköra eller leverärav som som
i krissituation. De asylsökande har, sina pla-genomföraatten genom

söka fristad och liv, visat de tillhör denatt ett nytt attner star-en
kare i det samhälle de lämnar. Jag den uppfattningen,ärgruppen av

både lnvandrarverket och kommunernaäven i hög utsträck-att, om
ning har kommit omhändertagandefällan, så medför godadenur
tillgången socialt stöd konsumtion detsamma. Samhälletstoren av
medverkar till den asylsökande kan avstå från detatt att ta ansvar som

nödvändigt för fortsatt handlingskraft.är Givetvis måste asylsökande
framdeles haäven det stöd de behöver. måsteMen göra storasom

ansträngningar för inte i all välvilja kväva den kreativitet ochatt
förmåga till asylsökande tidigare visat. måste,Vi enligtansvar som en
min mening, fortsätta samhällets från tillsocialt stödatt styra resurser
hjälp till Självhjälp. Ett det normalisera boendetsätt göra äratt att
enligt mina förslag i avsnitt 4.5.

li heter fr lsk nd b utanför frlä nin lt stema ss
ökad utsträckning bör frivilliga krafter både kanengageras som er-
bjuda asylsökande arbetsuppgifter och dem stöd fritid.derasge
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Kommunernas insatser

flyktingarfår för nyanländaschablonbidrag kommunerna ärDet som
integrationsinsatser.för inledandekostnadernatäckaavsett att

integrationsinsaterför dessakostnadernaMöjligheterna sänkaatt
med-biståndssystemekonomisktmening, införaenlig min att ett som

så utsträck-i högför sitt livasylsökandeför den egettaratt ansvar
arbetatillåta asylsökandemöjligt, attning samtatt att gesom

språket.undervisning i svenskaasylsökande goden
något målenovanstående inte detföljer jagAv ärattatt avanser

besparingarbort. Demottagande asylsökande kanför tas somsomav
ovannämndaochmåste skall således ske inomgöras ettvart om-av

råden.

signalsystemet4.3 Mottagningssystemet del aven-

vårbetydelseframhållit föregående det centralSom jag i det är attav
signaler tillsåinvandringspolitik utformas vi rättatt om-ger

fattasoch beslut kanasylprövningen skervärlden. Hur själva att
också mottagningssystemethursnabbt därvid vikt. Menär störstaav

betydelse.utformas är av

brottslighet asylansökanutgångenHur påverkar enm.m av

utanför för denna utredning. JagAsylprövningen ligger uppdraget
iändå det gällervill emellertid i korthet beröra regler och praxis när

utgångenpåverkaframför allt brottslighet kanvilken utsträckning av
asylansökan.en

fårUtlLflykting 3 § utlänningslagenDen enligt kap. 1 lärsom
utlänningensdet till vad käntasyl hänsyn ärvägras som omom av

finnsmed hänsyn till rikets säkerhettidigare verksamhet eller syn-
§ 2 UtlL.nerliga inte bevilja asyl 3 kap. 4 1 Denna be-skäl att st.

Av för-med Geneve-konventionen.stämmelse stämmer överens
framgårGeneve-konventionenarbeten till utlänningslagen och attav

sökanden har gjort sigsynnerligt skäl asyl kanvägraett att attvara
detskyldig till mycket brott; i praxis har asyl vägratsgrovtett om

årsfråga medfört fem fängelsevarit brott i Sverigeett caom som
verkställighetsskydd framgåreller längre. Av bestämmelserna om

fårdock verkställighet inte ske den förföljelse hotaratt somom
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sökanden innebär fara för hans liv eller särskilt svår be-ärannars av
skaffenhet. Vidare finns absolut förbud verkställaett mot att en av-
visning eller utvisning till land där det finns grundad anledningett att

han skulle i fara straffastro med döden eller med kropps-att attvara
straff eller för Med hänsynutsättas till bestämmelsernaatt tortyr. om
verkställighetsskydd kan asyl ofta inte flyktingvägras ävenen om
han gjort sig skyldig till brottslighet.grov

För den inte flykting i enlighetär med reglerna i utlännings-som
lagen och Geneve-konventionen har skäl de facto-men som som
flykting eller krigsvägrare gäller tillstånd får det före-vägrasatt om
ligger särskilda skäl inte bevilja asyl. Det innebär tillstånd fåratt att

vid någotvägras även mindre allvarlig brottslighet kan med-än som
föra flykting tillstånd. Någon klaratt vägras praxis rörande huren

brottslighet krävs för tillstånd skall facto-degrov vägrasattsom en
flykting eller krigsvägrare inte finnas i dag påberoende attsynes
antalet fall där frågan aktualiseras litet. måsteDet dock frågaär vara

allvarlig brottslighet föranlett fängelsestraff viss längd.om som av
Hur starkt skyddsbehov sökanden har också in; starkarevägs
skyddsbehovet desto allvarligare brottslighetär krävs för ansökanatt
skall avslås.

En de asylsökande får här humanitärastor skäl.stannagrupp av av
Det här inte fråga någonär egentlig skyddsbestämmelse utanom om

möjlighet för tillståndsgivandeden myndigheten beviljaen att uppe-
hållstillstånd påkallatdet humanitära skäl. Eftersomnär är det så-av
ledes inte fråga någon erhållaär tillstånd finns hellerrätt ingetattom
uttalat vad skulle kunna föranleda tillstånd inte beviljas. Iom attsom
praxis torde ungefär bedömning beträffande degörassamma som
factoflyktingar och krigsvägrare. I likhet med vad gäller be-som
träffande sistnämnda avvägning mellan skydds-görsgrupper en
behovet och brottsligheten. Skyddsbehovet för tillhörandepersoner
denna kan i vissa fall lika starkt för flykting. Engrupp vara som en

kan flyttha från väpnad konflikt sådanhart.ex.person en som en
intensitet det framstår återsändaotänkbart honom dit.att Detattsom
krävs då mycket brottslighet för avslagsbeslut skall med-att ettgrov
delas. Men skyddsbehovet kan också mindre starkt och precisvara
räcka till för tillstånd skulle beviljas i normalfallet. I sist-att ett
nämnda fall kan något mindre allvarligäven brottslighet komma att
påverka beslutet.
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vägledandeenligtgällerangivnaBeträffande samtliga grupperovan
med-sökandenomständighetendenpraxisbeslut regeringen attattav

på-skallregelmässigtbiljetterochpasshandlingaravhänt sigvetet
åberopar.sökandenskäldetrovärdighetenverka bedömningen avav

lång tidmycketasylsökandehar väntatlångvarig praxisEnligt som
politiskadehärtillåtits ävenpå ansökanslutligt sin stanna omsvar
Tidigarebeslut.positivtförstarkatillräckligtvaritskälen i sig inte ett

utlännings-idelsbestämmelser1991decemberpraxis iersattes av
uppehållstillstånd iförordningsärskildförordningen, dels i omen

utlänningsärenden.vissa
med barnÄndringen familjerinnebarutlänningsförordningeni att
tillstånd.beviljasskullesvensk skolaigått terminerminst tresom
dockföreskrevsutlänningsförordningen attändring iGenom en ny

utgångenvidgällaskulle upphörabestämmelsenden särskilda att av
medlemmarfrågagälla ialltjämtskall docknovember 1992. Den om

för dentidpunktenviddet finns barn senastei familj, i vilken somen
erin-ändringenförSom motivi skola.gått terminerändringen tre

199216 bl.a.förordningsmotivstatsrådet i attföredraganderade om
vidareanfördeundantagsregel. Hon attavseddregeln varit ensom

förutvarandefrån detasylsökandeför andraväntetiderna ängrupper
be-tillämpningkorta. EnrelativtgenerelltJugoslavien avsett var

Jugoslavienfrån förutvarandedetpå asylsökandeallastämmelsen
användning itillundantagsregeln komfå följdskulle däremot till att

få karaktärenskulleden felaktigtsådan omfattning enatt aven
huvudregel.

januariden 1innebärsärskilda förordningenDen att sompersoner
barnfamiljerfrågamånader eller i181992 vistats i landet minst om

skall be-slutligtår ansökan gjorts inteefter det prövatsett att men
viljas tillstånd.

intetillstånd beviljasskallEnligt båda bestämmelserna om
fått helthar härSärskilda skälsärskilda skäl talar häremot. en

krigsvägrare.factoflyktingar ochfråga deinnebörd iänannan om
Även tillstånd intesnatteri kan medföradagsböter förexempelvis att

för-hanidentitet ellerkan styrka sinbeviljas. sökanden inteAtt att
tids-tillmedverkatdröjt försvårat utredningen och därigenomeller

på grundtillstånd enbartockså inte beviljasutdräkten medförakan att
här.den tid sökanden kommit vistasattav
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föreslåAtt några ändrade regler för asylprövningen ligger som
utanför denna utrednings uppdrag. Jag vill emellertid fram-nämnts

hålla vikten någon frånbrott föranleder reaktionäven smärreattav
samhällets fåsida. Asylsökanden kan felaktig uppfattningannars en

vad tillåtet tillåtetoch inte i det svenska samhället.ärom som
Brottslighet påverkabland asylsökande kan den allmän-svenskaäven
hetens attityder utlänningar och invandrare i allmänhet ochmot
asylsökande i synnerhet.

Från förläggningshåll har framförts klagomål polisen inteöver att
alltid begångnautreder brott asylsökande på förläggningar.smärre av
Ibland förståskan förklaringen polisen allmänt har bris-att rentvara
tande för snabbt utreda alla brott. för-Menatt typerresurser av
klaringen ocksåtorde ibland polisen det mindreattvara anser ange-
läget utreda brott kanske ändå kommer avvisasatt attav personer som
från Sverige. Det enligt min mening angeläget polisen inteär göratt
någon prioritering det gäller utreda brott endast där-när att ettannan
för brottet sannolikt begåtts tillståndasylsökandeatt utan attav en
vistas häri landet.

I syfte vårmed allvar markera inställning bör polisen tillatt attse
misstänkta brott asylsökande utreds snabbt och åtal iväcksattav
förekommande fall. Beslut ärendet fattas därefteri och brottetsnarast
påverkar i förekommande fall beslutet.

Att brottet påverkai vissa fall kan beslutet viktigt där-inte minstär
för många gångerdom för framstår otill-snatteriävenatt en som en
räcklig påföljdenreaktion. I normalfallet för snatteri dagsböter.är
Men asylsökande saknar i regel utmätningsbara tillgångar ochen
någon införsel i dagbidraget därförkan inte ske. Det i realitetenär en
sak för den enskilde han vill betala böterna eller inte.om

För handläggningen påskyndasärendet skall kunna förochatt av
hänsyn tillståndsprövningentill brott skall kunna vid krävsatt tas

emellertid den har fatta tillståndsfrågan också fårbeslut iatt attsom
kännedom sökanden gjort tillsig skyldig brott.om

Invandrarverket tillståndsgivande myndighet kan få kännedomsom
begåttasylsökande brott utdrag polisregistret.attom en genom ur

Sådana utdrag tidigare regelmässigt in i varje ärende. Dentogs stora
ökningen antalet asylansökningar har emellertid medfört regis-attav
terutdrag inte längre finns med i alla ärenden fattas.beslutnär
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Invandrarverketdomstol skall vidare underrättaAllmän ut-om en
utvisning.ländsk häktas eller döms tillmedborgare

i landetdömts för brott härsåledes inträffa utlänningDet kan att en
Ävenbeslut fattas.till detInvandrarverket känner närutan att om
aktuella.i regel inte heltpolisregisterutdrag finns dessa utdragär

fåomedelbartInvandrarverket börtillfredsställande.Detta inteär
särskildaför brott,asylsökande dömskännedom även omsomom

måste prioriteraInvandrarverket vidarerutiner krävs hos polisen.
fatta beslut.dessa ärenden och snarast

framgår regeringenpolisregisterAv 3 § lag l96594 attm.m.om
den centrala utlännings-kan förordna vissa myndigheter, bl.a.att

får terminalåtkomst polisregister. Att Invandrar-myndigheten, ha till
får terminalåtkomst möjlighetenverket torde enda att garanteravara

eventuellauppgifterbeslut skall fattas har aktuellaverket näratt om
därförskyldig till Jagbrott sökanden kan ha gjort sig attansersom

få terminalåtkomstskallregeringen bör besluta Invandrarverketatt
till till åtkomst behöver endastpolisregistret. Rätten avse personer

dömts för brott.som
1992 tagitInvandrarverket har i intern utredning hösten uppen
föreslås blandfrågan asylsökande. Ibrottslighet bland rapportenom

skyl-gjort sigvidgade möjligheter avvisa asylsökandeattannat som
har avi-diga För detta krävs lagändring. Kulturministemtill brott.

särskild utredning kommer tillsättas för överatt attserat att seen
möjligheterna till utvisning utlänningar grundavvisning och avav

förslag behandlas inombrott. Invandrarverkets kommer att ramen
för denna utredning.

måste vidareDet brottsförebyggande arbetet bland de asylsökande
prioriteras. Polisen bör med information de regler gäl-delta om som

måstenågon begår brottler. Konsekvenserna Inomatt tas upp.av
förläggningar ochför polisens brottsförebyggande arbete börramen

brott begångnapolis samverka misstanke uppkommernär om av
finnsasylsökande förläggning.som

asylsökande meningsfull sysselsättning,Att till haratt att geense
dem så mottagande omständigheterna medger ochbra attett som

ocksåskapa positiv stämning på förläggningarna har brotts-en
förebyggande effekter.

tillstånd för åberopat bristandeAtt bevilja den skäl med tro-som
tillstånd långvärdighet liksom bevilja grund vistelsetid somatt av
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ibland sökanden själv medverkat till fel signaler. Jag villär att ge
därför framhålla det angeläget strikt praxis upprätthållsäratt att en
på dessa punkter.Vistelsetid i landet bör inte tillmätas betydelse annat

i undantagsfall dåän och endast tidsutdräkten någon måninte iom
beror på sökandens åtgärder påeller hans underlåtenhet.egna

Det har ibland framförts kännetecken för den verkliga flyk-att ett
tingen han tvingats lämna sitt landär därför han flyttatt utan attpass
hals huvud eller därför detöver varit omöjligt för honom fåatt att en
passhandling. Detta kan i och för sig riktigt. För de flestavara
asylsökande kommer till Sverige gäller emellertid det inteattsom
hade varit praktiskt möjligt för dem sig hit de inte hade haftatt ta om

passhandling påbörjadede sin Om sökanden medvetetnären resa.
gjort sig med eller andra handlingar eller intesättannatav pass
efter bästa förmåga medverkat till måsteutredning i ärendet dessa
omständigheter därför enligt min mening kunna tillmätas betydelse
vid bedömningen sökandens trovärdighet. Det viktär attav av en
strikt upprätthållspraxis på dessa punkter.

Enligt vad jag erfarit förekommer det Invandrarverketsatt upp-
gifter asylsökandes adresser i verkets dataregister inte alltid ärom
helt aktuella. Detta torde delvis följd den mycket storavara en av
tillströmningen asylsökande. framhållaJag vill emellertid det ärattav

mycket vikt adressuppgifterna aktuella. Därigenom kanärstor attav
förhindra bidrag betalas exempelvis föratt utman trotspersoner som

kallelse inte inställt sig för utredning. Att indraget bistånd liksom
påavslag asylansökan blir konsekvenser för den inte inställer sigsom

för utredning måste den asylsökande upplysas redan i sambandom
med grundutredningen.

F örläggningsvistelsen mottagandetoch kommuni

För asylsökande någonhar möjlighet själva välja asyllandatten som
torde det avgörande för valet vilken bedömning gör ut-vara man av
sikterna få i det land flyr ocksåtill. Men huratt stanna mot-man
tagningssystemet utformat spelar roll.är stor

Genom de asylsökandes många sig hasägerutsagor vet attegna
valt Sverige asylland därför råderdet fred och frihet här,attsom

också bådeför det stöd praktiskt och ekonomiskt slag demen av som
kan förvänta sig under väntetiden. Kommunernas mottagande av
flyktingar också ofta i någotpositiva Dettanämns ärtermer. som
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mottagnings-hainte kansamtidigt ettkan stolta över somvara
iasylsökaförSverigetillmänniskormedför attattsystem resersom

förstalanditill skydd ärmöjlighetenanvändastället för ett somatt
haskäl heller intehumanitärasidan börå andraasylland. Men av

flyk-ochasylsökandemottagandevårtilåg standardorimligt aven
tingar.

pull-effekt ärkan hamottagningssystemetDe delar i ensom
sjuk-för barn,skolgångenboendet,arbeta,främst möjligheterna att

tillåterkommerJagbidragssystemet.ekonomiskavården detsamt
pekaredanjag villavsnittnågra frågor idessa numensenareav

några viktigaste.deav
förläggnings-denanvänds inomDe bostäder permanentamersom

måttsvenskanormalstandard med mätt.godhållerorganisationen en
blistandarden dockkanplatsermåste utöka antaletNär snabbtman

dockgällerasylsökandede attdelvarierande. Förhögst stor aven
hemlandet. detta,Trotsvid ivad de varitbostäderna bättreär än vana

försämras.asylsökandeförboendestandardenskall intejag,menar
asylsökande.de flestahosrykteskolan harsvenskaDen gottett

skolgång deochtillharbarnenregel rättFöräldrarna attvet omsom
iskall kommaomgåendebarnenangelägnaocksåär attytterst om

Sverige, undertillde komMånga innanbarn har,gång skola.med sin
också derasharelleri skolamöjlighetlånga hafttider inte att

förmöjligheternadocksporadisk. Jagskolgång varit högst attanser
tillmöjligheternaförsämrasskola inte böri ävenbarnen att om

till föräldrarnasorsakbidragandeskolgång skulleför barnen vara en
val asylland.av

tillgång tillasylsökande harsjukvårdochDen akuta hälso- som
utanför landetskändstandard och gränser.håller högregel ärensom

till Sverigeankomstenredan vidasylsökandeUppgifter tyder att
redo-tidigareSom jagbehandlade för.bliåkommor de villvilkavet

under desjukvårdasylsökandesförför har kostnaderna senastegjort
asylsökandemångaGivetvis haråren alarmerande ettökat sätt.ett

anledningemellertidvård. finnsbehov Det ettuppdämt attatt troav
till-godagrund dendelssjukvården förekommer,överuttag avav

avgiftsfri. Jagsjukvårdengången och dels grund är attatt anserav
sjukvård.tillgång till godskall haasylsökande i fortsättningenäven

jagvård. Samtidigtfårakut sjuka inteVi kan inte acceptera att anser
skallbosatta härprecis deasylsökande är uppmuntrasatt somsom --
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till vårdsöka endast det absolut nödvändigt. allnär Inomäratt
offentlig sjukvård har egenavgift. Som jag framhållit i avsnittman en
4.1 finns det all anledning till införa motsvarande avgift förävenatt
asylsökande. återkommerJag till denna fråga i avsnitt 4.7.

Som jag tidigare framhållit kan ifrågasättasdet nivån påinteom
dagbidragen för asylsökande före sänkningen den l decemberper
1992 alltför hög i jämförelse med de socialbidrag betalas iutvar som
de flesta kommuner. Vi också många asylsökande väljervet att att
skicka hem för hjälpa till familjensmed försörjning. Detatt ärpengar
visserligen lovvärt knappast tanken bakom dagbidragen. Givetvismen
måste asylsökande de inte har någon möjlighet försörja sigattom
själva få hjälp. Vi kan heller inte försörjning så lågacceptera en en
standard de far illa. Samtidigt måste finna form för ekono-att en
miskt bistånd både minskar pull-effekten och uppmuntrarsom
asylsökandes vilja till arbete och därmed till försörja sigeget att
själva. återkommerJag till denna fråga i avsnitt 4.9.

När det gäller det kommunala flyktingmottagandet måste grund-
principen gälla den beviljats tillstånd för bosättning skallhäratt som
ha möjlighet till standard likvärdig med den befolkningen iären som

Ävenövrigt har. det kommunala mottagandet har pull-effektom en
jag därför några förändringar inte kan tänkas försämrarattanser som

flyktingarnas möjligheter komma in i det svenska påsamhället likaatt
villkor.

4.4 Förläggningar för asylsökande regi ochegen-
entreprenad

4.4.1 Allmänt

Som framgått föregående avsnitt har Invandrarverket hittills drivitav
de flesta förläggningar i regi. Verksamhet i regi riskeraregen egen

medföra vissa problem, nämligenatt
det blir betydande likriktning centralplanerad verkatt en av-

samhet,
verksamheten tenderar bli övervägande producentstyrd,att att-
icke konkurrensutsatt verksamhet blir dyrare konkurrens-att än-

utsatt, samt
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ställetförändringar iorganisatoriskakreativiteten riktas motatt-
strategiförändringar.för

utsträckningi relativtvisserligenInvandrarverket handlar stor upp
emellertid i regel inteDetförläggningar.på ochtjänster slussannex är

frånPersonalpå entreprenad.driftenfråga helalägga utattom
delvishängerbilden. Detfinns oftast med iInvandrarverket samman

omfattandemindreellerfinnspå alla anläggningarmed detatt mer
entreprenad.påkunnat läggamyndighetsuppgifter, inte utsom man

ochpersonalInvandrarverketsmellanAnsvarsfördelningen entre-
falli flerahelt klar ochalltid varitanställda har inte gettprenörens

konflikter.upphov till
riskfinnsDetförhållningssätt till verksamheten.Det finns olika en

omhändertagandefällan,kallavad brukarhamnar iatt manman
hjälplösaasylsökandenadvs. betraktar sompersoneratt somman

asyl-hos denfel föreställningarmåste skapar lätthand. Dettas om
till-livsbetingelserdå antaltill servicesökande rätten ettm.m.om

dettycker tjänstemännenSamtidigt ärrättaläggs tjänstemän. attav
itu med demförmå asylsökandedenlättare sakerordna än att taattatt

självständigaasylsökandede flestasjälv. glömmer lätt ärMan att
betydandebesittaSverige visat sigsig tillmänniskor att tagenomsom

omhändertagandebeteendesådantTendensen tillinitiativkraft.egen
effekti-drivs ochprofessionellt förläggningenblir mindre mer

upphandlare.Invandrarverket blir somvare
organisa-dels skall ändraförflera skäl talarDet finns att mansom

för-företag ochköpstionen så fler tjänster entreprenörer,att av
förlägg-Behovetboendeformer.främja alternativaeningar, dels av

i in-på variationergrundsnabbt förändrasningsplatser kan storaav
flexibilitetsärskilda kravasylsökande. ställerDetströmningen av

på entreprenad.vid upphandling

på entreprenad4.4.2 Förläggningar

mångfald införandemål måsteförsta skapaEtt att avgenomvara
olika producenter.

denmål utveckla verksamhetenEtt andra utsättaär attatt genom
för konkurrens.

utnyttjande offent-mål uppnå effektivtEtt tredje är att ett avmer
verksamheten för konkurrens.liga medel utsättaattgenom
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När lägger verksamhet på entreprenad viktdetärut storman en av
från början fastställer klar arbets- och ansvarsfördelningatt man en

mellan Invandrarverket och här och i följandeentreprenören re-
inkluderar jag i begreppet såväl Organisationerentreprenörsonemang

och kommuner privata företag. Resonemangen gäller vidare intesom
bara tillfälliga förläggningar s.k. fasta förläggningar ochävenutan
utredningsslussar. kan inteMan använda enbartentreprenörer som
tillfälliga lösningar. Då blockerar kortsiktigheten den kreativitet som
kan utvinnas goda affärer, dvs. bra mottagningsverksamhet tillur
lägsta möjliga kostnad. Risken också uppenbar felär att entrepre-

dvs. bara söker snabba pengar.nörer entreprenörerengageras, som
Goda affärer bygger på förtroende långsiktighet.och

Entreprenadens fördelar

En entreprenad upphandlad för-under konkurrens kan följandege
delar.

upphandling effektiv kostnadskontroll genomförsger en som
regelbundet. Om lägger delar fårsin verksamhet rele-utman av man

jämförelsematerial. Antingen jämför olika uppköptavanta man en-
treprenader med varandra eller verk-entreprenaden med den egna
samheten. Entreprenaden sannolikt oftast billigare allaär nästan er--
farenheter påtyder det företaget vill ha vinst. Vinstmotivetäven om-
tvingar nämligen fram rationaliseringar.

Konkurrens ofta Genomhögre kvalitet. konkurrens tvingasger
producenten önskemål.sig till kundens Annars handlaratt anpassa
kunden någon Detta gäller självklart också Invandrar-annanstans.
verket.

Invandrarverket kan koncentrera huvud-sina kringresurser en
uppgift, nämligen handläggningen asylärenden. Personal- ochav
ekonomiadministration minskar kraftigt, variationer i arbetsvolymen

i utsträckning för.entreprenörernastorsvarar
Privata företag kan bättre ekonomisk stimulans till duktigage an-

ställda vad myndigheter oftast kan.än
Ökad rörlighet. Små kan öka specialiseringsgradenentreprenörer

det gäller omhändertagande speciella exempelvisnär av grupper,
ensamstående barn Småoch handikappade. kortareharentreprenörer
beslutsvägar. Avtal kan inte nöjd med utfallet.sägas ärupp om man
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Invandrarverket jäm-metodalltsåEntreprenader attär geen
anställdasdetillvarainitiativ,förelsematerial, tautrymme nyage

kvalitet.och skapaprisernakreativitet, pressa

Intern konkurrens

kon-också internskapamåstegenomgripandeförändraFör att man
nödvändigtDettaorganisationen. äri denkonkurrenskurrens, egna

fåfördelsagerande,tänkande ochaffärsmässigt attför fådels att ett
jämförelseunderlag.rättvisande

Invandrarverketresultatenheter.skapaskonkurrensIntern genom
smårelativtmedverksamhetdrivenlångtredan genomförthar en

budget-självständigtharsådan resultatenhetresultatenheter. En ett
ireglerasUppdragetfastställts.deoch resultatansvar inom ramar som

enhet inomöverordnadochresultatenhetenkontrakt mellanett en
enhetensöverordnadedenFinansieringenorganisationen. är ansvar;

utför,prestationtill denrelationiresultatenheten ersätts man
verks-Ytterstmånga asylsökandeexempelvis hur styrtar emot.man
själv-angivnagranskningutför. Enresultatenhetenledningen och av

föreliggerdetvisarförläggningsverksamhetenkostnadspris för att
skill-förläggningar. Dessaolikamellankostnadervariationer istora

mycketbehovetförklaringar,nader har ofta naturliga t.ex. av en
kostnads-Menförläggningsverksamheten.snabb utbyggnad av

för-rationellthuråtskilliga fall beroocksåskillnaderna torde i
personal harkostnadsmedvetenhurläggningen drivs och man

förläggningen.

med resultatenhetertillräckligtInte

verksamhetoffentlig ärförvisar detFlera undersökningar att snarare
regiverksamhet iförkostnaderangivnaregel undantagän att egen

med privatjämförelsejämförelsematerial vidkorrektinte ettger
ekonomiska be-säkerställa dekanverksamhet. Men även om man

tillräckligaresultatenheterinförandeenbarträkningarna inte avger
mednödvändigttänkande. Detaffärsmässigtincitament för ärett

också från producenter.konkurrens andra
ivid upphandling kon-likvärdigaskall bliFör resultatenheteratt

möjligtDetta intefullständigt kostnadsansvar.kurrens krävs ärett
konkursen konse-med företagetresultatenhet. det privataFör ären
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kvensen felaktig prissättning eller bristfällig ledning. exis-Dettaav
för resultatenheten. det privata företaget personligtinte För ärterar

hellerkosmadsansvar alltid konsekvens i slutänden. Detta existeraren
inte för resultatenheten. Ett avtal med kan inte brytasentreprenören

låtsasavtalkonsekvenser. Ett avtal med resultatenhet ärutan etten
såtillvida det helst kan brytas myndigheten Invandrar-näratt som av

för driftig förläggningschef denverket. Detta verkar hämmande en -
riktiga friheten avtalet också brytasfinns inte. Dessvärre kan av
förläggningschefen, dvs. det finns inga riktigt kännbara sanktioner

förläggningschef överskrider sin budget.gentemot en som
finns också incitament för ökaDet otillräckliga personliga att pro-

dåligt sköttduktiviteten resultatenhet. Visserligen kaninom en en
huvud-förläggning ned Invandrarverket. Men det gällerläggas av

sakligen då asylsökande minskar. Och det gäller knap-i tider antalet
måste därförs.k. fasta förläggningarna. En resultatenhetdepast stora

från företag. Och resultat-ständigt för konkurrensen privatautsättas
kon-enheterna för delen verksamhetenbör inte störresvara av om
skallkurrensen angeläget prissättningenskall bli effektiv. Detta är om
visabli duger inte med enstaka företagden bästa tänkbara. Det ett att

gisslan.upp som
följande därförUtgångspunkten för mina i det ärresonemang

år minst 50 % samtligaInvandrarverket inom skall haatt tre av-
påförläggningama utlagdaförläggningar inkl. de s.k. fasta entre-

prenad, samt
år billigare.verksamheten totalt individ och skallatt sett per vara-

hinderSom framhållit finner jag inga principiellajag i avsnitt 4.1
helhetInvandrarverkets förläggningsverksamhet i sinmöta mot att

gårläggs på dock realistiskt detentreprenad. Det inteär attut att tro
mål 50genomföra omedelbart, varför första %äratt ett entrepre-

nad.

InvandrarverketKrav på

Några för-grundläggande krav ställs Invandrarverket för att
framgångsrik.ändringen skall genomförbar och kanDessa sam-vara

manfattas i följande punkter.
Driften anläggningar för entreprenad; för-alla bör öppenvaraav

läggningar såväl utredningsslussar.som
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vad entreprenadenfastställer grundprinciperna förInvandrarverket
innehålla, köpare.skall dvs. alltid somagerar

med rim-förläggningarEntreprenad rörande samtliga annonseras
lig planeringstid.

Ommåste alla inkomna anbud.Invandrarverket seriöst pröva
drivsförläggningInvandrarverket avvisar anbud drivaett att somen

anbudsförfarande måsteviainte upphandlatsi regi ochegen som
anbudet.Invandrarverket varför intemotivera accepterarman

förläggning i regiOm Invandrarverket tvingas starta egennyen
gångmåste ochmycket snabbt komma igrund förläggningenattav

skall Invandrarverketdet inte finns tid avvakta anbudatt senare
stårfrånsåvida börjanför anbudsgivning det intedenutannonsera

drift endastförläggning kommer iklart det är attatt varasomen
under mycket begränsad tid.en

målenövergripandemed utgångspunkt i deInvandrarverket bör
ihvandrings- formulera konkreta ochför och invandrarpolitiken mät-

mål överlåtsför producenterna. Produktionen tillbara entreprenören.
måste upphandlings-Invandrarverket ha anställda med särskild

måste frikopplade från denupphandlare heltkompetens. Dessa vara
uppgiftregi. Derasverksamhet Invandrarverket driver isom egen

träffa avtalsåvälskall köpa resultatenheter, dvs. attattvara av egna
upphandlarsynpunkt bör avtalenmed dessa, Urentreprenörer.som av

skilja sig.arbetsrättsliga regler kanhanteras likartat även om m.m.
harvikt upphandlarna inteDet därför strategiskt sär-är attstorav

skilda lojaliteter den produktionen.kollegiala mot egna
avtal med lämpligaUpphandlarnas uppgift slutaär entrepre-att

mål ställt för verk-i med de Invandrarverketenlighetnörer uppsom
granskar kalkyler, förhand-samheten. utarbetar anbudsunderlag,De

införlar, för utvärdering och uppföljning dokumenterasattsvarar
säkerställaupphandlamas uppgiftupphandling, Detnästa är attm.m.

absolut jämförbaraegenregiverksamhetens kostnadskalkyler äratt
från Statens pris- ochmed Undersökningar kon-entreprenörernas.

svårt jämföra självkostnads-kurrensverk visar det kanatt attvara
frånkalkyler i offentlig verksamhet med offerter bl.a.entreprenörer,

betrak-därför nyttigheter rekrytering och ibland lokalervissaatt som
offentlig pensionskostnader fonderasfria i verksamhet,tas som

inte privata företag,hossom m.m.
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Det också upphandlarnasär upphandlingen sker korrektattansvar
t.ex. får inte egenregibuden ändras i efterhand, det inte ställsatt upp
avskräckande förhandskrav, skatteinbetalningar företagett.ex. ärom

just för ändamål,detta krav pånystartat viss storlek, vidsträckta kapi-
talgarantier, belastning entreprenaden förändringskostnader,medav

Det också upphandlarnasär kraven affärsmässigam.m. ärattansvar
och sådan karaktär de inte motverkar syftet, nämligen rättvisattav
konkurrens och god service till de asylsökande lång sikt. Orimliga
krav på lägsta pris leder till kortvariga lösningar till skada för alla.
Detaljstyrning leder till initiativförmåga och krea-entreprenörensatt
tivitet hämmas. Avtalen bör därför för entreprenörensutrymmege

lösningar.egna
Upphandlingsfunktionens uppgift ha kontrollär att noggrann av

anbudsgivaren, de ekonomiska förutsättningarna för uppdrag,ett
företagets ledningsfunktion, personalstandard m.m.

När Invandrarverket träffar avgörande skall drivaom vem som en
förläggning entreprenad självfallet inteärannonserats utsom en-
bart priset det avgörande. Invandrarverket måste också till detattse
finns goda förutsättningar för de mål för verksamheten ställtsatt som

kommer uppfyllas.attupp
Avtalen skall klart definiera vad Invandrarverket köper, till vilket

pris det sker och måletvad för verksamheten. Innehålletär börsom
så långt möjligt utformas entreprenören.som av

likadanaDet finns inget egenvärde i alla avtal måsteDetatt ut.ser
dessutom utformas särskilda verksamheter för asylsökande med sär-
skilda behov, ensamståendeexempelvis barn och handikappade. Det
måste möjligt träffa avtal med speciali-entreprenöreratt ärvara som
serade sådana måsteDet också möjligt träffaattgrupper. vara av-
tal med enskilda beredskap för akuta situationer.entreprenörer om

Invandrarverket bör inte anspråkgöra
detaljstyming,-

få exakt genomgång företagets bokföring,att av-
försöka säkra inflytande kräva plats i företagsatt att ettgenom-

styrelse eller liknande.
Kontroll bör ske uppföljning och utvärdering verksam-genom av

heten och Invandrarverket misstänker oegentligheter bör kontrollom
ske opartisk revisor. Det mycket viktigt det finnsär attgenom en en
klar ansvarsfördelning mellan Invandrarverket och entreprenören.
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sikteinteupphandlingstatligförbestämmelsernanuvarande tarDe
förlägg-Invandrarverketsdenupphandling tjänster typ somavav

regi.driver ii dagmyndighetenochningsverksamhet utgör egensom
sannoliktupphandlingEES-reglerdeheller inteDet gör somom

sigi och fördetårsskiftet. Jagkraft viditrädakommer anseratt
tjänsterskulleupphandlingsreglema ävenstatligadeönskvärt avseatt

gäl-detverkande ändringargenerelltföreslå närAttangiven typ.av
utanför dennaemellertidliggerupphandlingsbestämmelserna ut-ler

lämpligt medinte sär-hellerskulleuppdrag. Detrednings vara
upphandling. InomInvandrarverketsendastbestämmelser avsersom

obliga-utredningsarbete rörandepågår f.n.Näringsdepartementet ett
lagstiftningsektor. Enoffentligförkonkurrensitorisk upphandling

In-kommautredningsarbete kan ävendettatill följd att avseav
förläggningsverksamhet.vandrarverkets

konkurrens-tills vidareframkomligEn väg somvara,synes
1991159 Konkurrensbetänkande SOUföreslagit i sittkommittén

till myndighetensställningregeringen,ökad välfärd, närför tasatt
vilkamyndighetenregleringsbrevet föranslagsframställning, i anger

obligatoriskföremål förskall bliverksamhetendelar somav
innebäraskulle detInvandrarverketTillämpatanbudsupphandling.

förläggnings-Invandrarverketsdelvissregeringen attatt avanger
Samtidigtanbudsupphandling.föremål förskallverksamhet vara

skallanbudsupphandlingenför hurreglerkunnaskulle närmareanges
Invandrar-Eftersomangivit.vad jagmedtill, i enlighet ovan

konkurreraochmedresultatenheter kanverkets an-omvaraegna
tillinte lederanbudsförfarandetsamtidigtsäkerställerbuden attman

regi.iverksamheten drivitskostnaderhögre än egenom

förläggningardrivaskallföretagen4.4.3 Vilka är som

huvudsakligen drivsi dagförläggningsverksamhetenEftersom av
Invand-marknad.ingenregi finns detiInvandrarverket öppenegen

marknad. Detför skapamåste därför aktivt arbetararverket att en
tvåhuvudsak metoderefter ikan göraman

anbud,företag lämnaorganisationer ochbefintligastimulera att-
eller

företag drivaochanställda villstödja starta egnasomegna-
entreprenad.förläggning
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Båda förefalla framförkan mödosamma och allt denvägarna
främmande för finns dockstatligt verk. Det kunskapett attsenare

köpa och med den gedigna erfarenhet redan finns inomsom
Invandrarverket ovanståendebör mål genomförbara inom rimligvara
tid.

Röda Korset den organisation erfarenhetharär störst attsom av
driva förläggningar på entreprenad. Under tiden 1986-1991 drev
Röda Korset sammanlagt fyra förläggningar. Etnologiska institu-
tionen i Lund har i maj 1992 slutfört etnologisk utvärderingen av
Röda Korsets förläggningsprojekt. Utvärderingen finns publicerad i
Röda Korsets år bl.a.rapportserie 4 för 1992. Av kanrapportennr
utläsas såväldet innebar problem Invandrarverket Rödaatt att som
Korset hade personal förläggning. ledde exempelvis tillDetsamma
tvister problemen bidrog Rödaskulle vad. Tillgöra attom vem som
Korset och hade på hur för-Invandrarverket inte alltid samma syn
läggningsverksarnheten borde bedrivas.

Av utvärderingen kan lärdomen dras det oerhörtbl.a. den äratt
viktigt från början definiera vad entreprenaden skall omfatta.klartatt
Det lika viktigt målen klart angivna och ärär är entreprenörenattatt
beredd mål. risk förgodta dessa Det finns uppenbar attatt annars en

frivilligorganisation lägentidigare främst sig i allaägnat atten som
föra svårt gårasylsökandens talan kan få beslutatt acceptera som
sökanden kan såväl lagakraftvunnet avvisnings-Det gällaemot. att ett
beslut innebär måste landet, dagbidraget isökanden lämna attatt som
vissa fall grundläggande förutsättningkan reduceras eller dras in. En
för måste beredd godta deentreprenad entreprenören är attattvara
mål för verksamheten Invandrarverket ställt upp.som

Det kan hinder för kom-i vissa fall föreligga legala eller andra en
eller förläggning. Det exempelvisorganisation driva ärattmun en

för-tveksamt kommunallagen tillåter kommun drivaattom enen
läggning för anknytning till kommunen. Jagasylsökande saknarsom
återkommer medverkan ii avsnitt 4.4.5 till hur kommunernas mot-
tagandet asylsökande skulle lösaskunna sätt.annatav

För frivilligorganisation lägga hinder i Detkan stadgarna vägen.en
måste så för-i fall ankomma på organisation vill drivasom enen
läggning såtill ändras detta blir möjligt.stadgarnaatt attattse
Svenska Kyrkan specialfall. Eftersom Svenska Kyrkanhärutgör ett
har beskattningsrätt för-finns också fastslaget i lag kyrkolag och
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samlingslag vilka uppgifter Svenska och församlingarKyrkan dess
har. påDet bör motsvarande ankomma Svenska Kyrkansätt att
föreslå den lagändring eventuellt kan krävas för detgöraattsom
möjligt för församlingarna driva förläggningar.att

4.4.4 Avknoppning

Eftersom mycket kompetensen i dag naturliga skäl finns hosav av
Invandrarverkets personal, bör dessa beredas möjlighet bildaattegen
företag och träffa entreprenadavtal övergångmed verket. Dennaegna
kräver åtgärder från Invandrarverkets sida föroch den skall bliatt
framgångsrik bör Invandrarverket tillsätta särskilden grupp som
arbetar frågan.med Det bör inte upphandlarenheterna, främstvara
därför dessa i förhandlingsskedet,skede, bliratt ett motpart.senare

Principer avknoppningför

Klara .spelrezler klara roller-
Övergången från anställd till arbetsgivare äratt attvara vara en revo-
lutionerande dåomställning. Det vikt krav, restriktionerär stor attav

klart formuleras. De gamla relationerna gäller inte längre.m.m.
Ekonomiska misslyckanden drabbar privata eko-entreprenörenst.ex.
nomi. Den företagaren bör enligt min mening i princip inte hanya
tjänstledighet från lnvandrarverket det kan skapa förrädisken-
trygghet. Däremot kan det finnas anledning bevilja tjänstledighetatt
för den personal följer med till det företaget. Självfalletsom nya
måste de regler gäller inom områdetdet statliga rörande tjänst-som
ledigheter följas.

F rivilli gher

Den anställde skall skall själv initiativet. Invandrar-överta tasom
verket skall hjälpa till undanröja eventuella hinder, informeraatt om
principerna, generellt erbjuda visst stöd Invandrarverket skallosv.
däremot inte peka lämpliga Att bra för-ärut personer. man en
läggningschef behöver inte nödvändigtvis innebära blir braatt man en
företagare.
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Städ

Invandrarverket kan erbjuda begränsat tillstöd de anställdaett som
vill förbereda entreprenad. De kan få delta i påutbildningt.ex.en
betald arbetstid eller utföra visst förberedande arbete på arbetstid.
Det dock angeläget den blivandeär sigentreprenörenatt tar en

del förberedelsearbetet bekostnad den fritiden.stor av av egna
Invandrarverket någotbör inte kommersiellt gådvs. inte ita ansvar,
borgen, delägare någoneller ha i styrelsen förrepresentantvara
entreprenadbolaget.

llpgtglining

Entreprenadavtalet f.d.med anställd måste ha regler vaden samma
mål,gäller mätmetoder och uppföljning vanligt entreprenad-ettsom

avtal.
Det finns praktiska och personalrelaterade problem övergångenvid

från anställning till sådantentreprenad. Ett gäller reglerna för statlig
upphandling, finnsi dag i upphandlingsförordningen 1986366.som
Ett förslag till lag offentlig upphandling har lagts fram Dsom
199262. Förslaget träda i kraft samtidigt EES-är avsett att ettsom
avtal. Upphandlingsförordningen skall liksom lagförslaget tillämpas
vid statliga myndigheters upphandling och tjänster.av varor

innehållerFörordningen regler hur gårupphandling till,om om
offentlighet och rättssäkerhet, Problemen vid avknoppning be-m.m.
handlas Fårinte särskilt. Invandrarverket träffa avtal med en
avknoppare genomförd upphandling Förslaget till lagutan om
upphandling på denna punkt klarare. Som jag tidigare påpekatsynes
innefattar EES-reglerna de i dag inte upphandlingutsom ser av
tjänster den Invandrarverkets i regi drivna förläggnings-typav egen
verksamhet utgör.

StorbritannienI tillämpas i kommunerna med s.k.ett system
slipway-contract. Detta innebär avknopparen avtalatt ettman ger
på begränsad tid. Avtalstiden varierar beroende vilken tid ärsom
rimlig för entreprenaden huvud och vilken investeringöver taget

krävs Det blir försiktig sjösättningentreprenören. änsom av en om-
helt affärsmässiga villkor. Avtalet kan dock inte förnyas utan

genomförd upphandling.



1992133Överväganden SOUförslag136 och

iutredningsarbetevisstpågår f.n.Som detjag nämnt reger-ovan
Omupphandlingen.statligaför denrörande reglernaingskansliet reg-

Invandrar-dentjänsteromfattaskulle kommalerna inte typatt av
sigtänkakanförläggningsverksamhetverkets attutgör reger-man

förregleringsbrevföreslagit ivad jagingen i enlighet med ovan --
anbuds-InvandrarverketshurInvandrarverket närmare anger

upphandling skall till.
avknoppningi samband med rörfråga kommerEn uppannan som

avknopparenHarbefintlig personal.föranställningstryggheten
ellerhanverksamhetanställda inom denanställa allaskyldighet att

privatai dettill anställninganställda förturöver redanhon Hartar
Svaren inte helt glasklara.företaget är

befintligsvårtpraktiken haEntreprenören torde i ersättaatt per-
in-ha starktockså regeldärföroch tordesonal med ettsomannan

medi lägesärskiltpersonal. Detta gällerdenna ettövertresse att taav
intresseasylsökande. Entreprenörensinströmningökande attavaven

medi lägemindre starktdockbefintlig personal kan ettöverta vara
ned.måste läggasförläggningarfleraminskande inströmning och där

väljapersonalerfarendå utbudEntreprenören har attstörreett av
bland.

denförsöka omplaceraskyldighetInvandrarverket torde ha att per-
före-anställning hos det privatafår vill hasonal inte eller intesom

påfrågakan iOm möjligtdetta inte sägasärtaget. upppersonen
övertalig-önskar lösaOm Invandrarverketgrund arbetsbrist. egnaav

bördemhetsproblem föra entreprenörenöveratt er-mangenom
för detta.sätta entreprenören

utredningenbehandlas f.n.Anställningstryggheten översynomav
läggakommerUtredningenlagstiftningen.den arbetsrättsliga attav

år 1993.fram sina förslag under
övergångvidpraktiska problemmängdDet finns därutöver enen

verksamhet före-ellerfrån till privat anställningstatlig egensom
privatStaten fonderar pensionerinte sätt etttagare. somsamma

utgå f.d.tillegenlivräntavissa förutsättningar kan s.k.företag. Under
Övertagande fastig-och eventuelltinventarierstatligt anställda. av

fel.eller Detfinns inget absolutheter problem. Det rättär ett annat
binder sig tilldock viktigt Invandrarverket inteär entre-att upp en

prenör.
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4.4.5 Schablonbidrag till kommuner tar emotsom
asylsökande

Av kommunallagen 1991900 framgår fårkommun hasjälvatt en
hand sådana angelägenheter allmänt intresse anknyt-harom av som
ning till områdekommunens eller deras medlemmar 2 kap. 1 §.
Vidare framgår fårkommunen driva näringsverksamhet denatt om
drivs går på tillhandahållavinstsyfte och allmännyttigautan ut att an-
läggningar eller tjänster medlemmar i kommunen 2 kap. 7 §.

ovanståendeDet bakgrund tveksamt kommun harär rättmot om en
på förentreprenad Invandrarverkets räkning driva förläggningatt en

för asylsökande saknar anknytning till kommunen.som
Det samtidigt enligt meningmin angeläget kommuner harär att

möjlighet asylsökande. Inom kommunerna finns oftaatt ta emot per-
sonal med erfarenhetkompetens och det gäller mottagandenär av
flyktingar. Många kommuner har vidare möjlighet deatt genom
kommunala bostadsstiftelserna föreller erbjuda bostädersättannat
asylsökande. så långtAtt möjligt utnyttja vanliga hyreslägenheter är
det för Invandrarverket kostnadseffektiva hysa asyl-sättetmest att
sökande.

1992Invandrarverket har i dag hösten avtal med tiotal kom-ett
förläggningar för asylsökande i kommunal regi. harJagmuner om

tidigare i avsnitt 2.2 redogjort för det avtal Invandrarverket träf-som
fat med Gävle kommun. De avtal Invandrarverket träffat kom-med

driva förläggningar entreprenad i principärattmuner om av
de avtal verket träffat med exempelvis Röda Korset.typsamma som

Det ocksåinnebär den ersättning Invandrarverket tillbetalaratt som
kommunen för frånvarje flyktingdygn skiljer sig fall till fall.

En bättre metod för Invandrarverket kommunerersättaatt tarsom
asylsökande skulle verketkunna betalar schablon-emot attvara en

ersättning till kommuner efter överenskommelse med verket tarsom
asylsökande liknande kommunersättemot tar emotsom som-

flyktingar i dag schablonbelopp.medersätts ett
sådanEn ordning skulle enligt min mening innebära fördelar.flera

Om åtarkommunen sig visst antal asylsökande ochatt ta emot ett er-
utgårsättningen i form schablonbelopp storlek regleras iettav vars

förordning kan det inte råda någon tvekan kommunen haratten om
för de asylsökandes vistelse under väntetiden. Derätt att att svara

asylsökande har överenskommelsen fått anknytning till kom-genom
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storlekschablonbeloppmedkonstruktionenoch ett varsmunen genom
för intenågot vinstintresse kommunenregleras förordning kani en

sådantockså fördeldetföreligga. Jag etten omsomanses ser
för alla kommuner.schablonbelopp likaär

mottagande flyk-förlediga platserI dag vissa kommunerhar av
Invandrarverket. Omträffat medtingar enligt de avtal kommunerna

asylsökande borde dettameddå fylla dessa platserkommunerna skulle
totalautnyttjande denbättreinnebära flexibilitet, mot-större ett av

hållas Ettkostnaderna kanoch de totalatagningskapaciteten att nere.
sannolikt stimulera kommunernaschablonbidrag skullemedsystem

asylsökande. Hur kom-i dagtill utsträckningi änstörre emottaatt
kommunens sakde asylsökandesedan avgöraär atttar emotmunen

eller enskilt boende.exempelvis förläggning
asylsökande kommerlängeosäkerheten hurMed hänsyn till enom

för mottagandeschablonbeloppvistas kommun kaniatt ett aven
gäller vid flyktingmottagandevadasylsökande i tillmotsats som --

ocksåkan behövaengångsbelopp. Beloppetinte utgå formi ettav
familjesammansättning och tilltilldifferentieras bl.a. med hänsyn om

står bostad eller inte.kommunen för hyra av
asylsökandeför mottagandeEtt schablonbelopp till kommunerna av

följandeskulle kunna konstrueras sätt.
med Invandrarverketträffar överenskommelseKommunen om

asylsökande.visst antalmottagande ettav
fårInvandrarverketöverenskommelse medträffarKommun som

grundläggande administra-för täckagrundbeloppvisst smärreett att
fråga flykting-i dag gäller itiva -i likhet med vadkostnader omsom

ungefärkostnaderna torde dockgrundläggandemottagandet. De vara
flyktingar, varför detasylsökande ochdesamma för mottagande av

bådautgå för formernabör grundbidrag bör mot-övervägas avom
samtidigt.tagande

efterhand flyktingdygn.övrigt beräknas iSchablonbelopp i per
självtvå nivåer beroende sökandenSchablonbeloppet har olika om

Schablon-för bostad.ordnat eller kommunenbostad svararom
nivåer på familjesamman-olika beroendebeloppet vidare hakan

och för hemma-ensamstående, för sammanboendesättning; för
särskiltför minderåriga Dagbidrag ochbarn.varande samtvuxen

i särskild ordning,bidrag ingår inte i dessa belopp betalasutan ut se
4.9.avsnitt
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Kommun inte träffat överenskommelse med Invandrar-som
verket får inget grundbelopp däremot för deschablonersättningmen
asylsökande kommunen faktiskt mottagit.

Kommunen för de kostnader ingårför mottagandet isvarar som
överenskommelse förhandlats fram mellan ochstatenen som

Kommunförbundet.
Schablonbeloppens storlek och för utbetalning bör läggassättet

fast förordning.i Lämpligen kan detta ske förord-atten genom
ningenl990927 statlig ersättning för flyktingmottagandeom m.m.

så förändras förordningen kommer statlig ersättningatt att avse
och flyktingar.mottagande asylsökandeav

påStorleken schablonbeloppen för olika fall den närmaresamt
ordningen för utbetalning bör fastställas mellanefter överläggningar

avstår frånoch Kommunförbundet. Jag därför lägga framstaten att
något konkret författningsförslag tillrörande schablonersättning
kommuner asylsökande.tar emotsom

form utgår förErsättning till kommunerna i schablonersättningav
samtliga asylsökande vistas i kommunen således förävensom -
asylsökande själva ordnat bostad hos släktingar eller ellervännersom
på asylsökande själva ordnat bostad skall dockFörsätt.annat som
kommunen någon deninte ha skyldighet ordna bostadatt annan om

bostaden.asylsökande inte längre kan eller vill bo kvar i den första
sådanInvandrarverket bör i stället ha skyldighet emotatt ta en

någon jagasylsökande förläggning. Jag hänvisar här till vad
föreslår utanföravsnitt möjligheterna för asylsökandei 4.5 boattom
förläggningssystemet.

detta vill framhålla självfalletI sammanhang jag detäven äratt av
vikt ikommunen underrättas asylsökande vistasnäratt snarast en som
kommunen tillståndbeviljas liksom lagakraftvunnetnär ett av-
lägsnandebeslut föreligger.

så många deSom jag anfört det önskvärt möjligtär att avovan som
tillstånd förasylsökande i kommun de beviljasväntat ensom om-

bosättning fårhär möjlighet kvar i den kommun där deatt stanna-
vistats under väntetiden. situation tillströmningI med storen en av
asylsökande det emellertid inte alltid möjligt redan vid denär att
första placeringen hänsyn till alla de faktorer bör in närvägasta som
det gäller mottagande i kommun flykting. kommunFören av en en

arbetsmarknad ocksåmed kan det lämpligare emotatt taen svag vara
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asylsökande i måstestället för flyktingar. därför medMan räkna att
åtskilliga asylsökande tillståndsedan de beviljats inte kommer att- -
vilja eller ha möjlighet kvar deni kommun där de vistatsatt stanna
under väntetiden. föreställa mig såvälJag kan de destörstaatt som
minsta kommunerna skäl någotolika inte har intresse attav av--
träffa särskilt avtal mottagande asylsökande. Min bedöm-ett om av

vidarening kommunerna i allmänhet kommer prioriteraär att att
mottagande flyktingar framför mottagandet asylsökande förav av -

undvika den kapacitet för imottagande flyktingar finnsatt att av som
kommunen blockeras ocksåasylsökande. Jag utgår från attav
Invandrarverket kommer ha strategi innebär inteatt atten som man
träffar överenskommelser blockerar mottagandet iflyktingarsom av
kommunerna.

på4.4.6 Myndighetsutövning utredningsslussar och
förläggningar

Av ll kap. 6 § regeringsformen framgår förvaltningsuppgifteratt
kan överlämnas till bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser eller
enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning krävs att
överlämnandet sker med stöd lag.av

finns någonDet inte klar och entydig definition vad skallav som
myndighetsutövning. Som myndighetsutövning brukaranses vara

dock betraktas befogenhet för enskild bestämma förmån, rät-att om
tighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller jämförbart för-annat
hållande.

Den myndighetsutövning förekommer förläggning ärsom en av
mycket begränsad omfattning. Någon lag skulle det möjligtgörasom

låta myndighetsutövning ingå i entreprenad enligt minatt ären
mening inte lämplig eller nödvändig. En entreprenad bör inte inne-
fatta myndighetsuppgifter.rena

De myndighetsuppgifterna vid förläggning såledesärrena en av
begränsad omfattning. sådanEn uppgift det besluta dag-är att om
bidrag eller särskilt bidrag.

Det skulle i och för sig tänkbart låta någon myndig-attvara annan
het Invandrarverket förän beslut dådagbidrag. Det skullesvara om
antingen kunna fråga den kommun där förläggningen liggervara om
eller helt dåmyndighet och förstai hand försäkringskassan.en annan
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myndighetdenvärdeharemellertid detJag attett stort somattanser
harJagekonomiskaockså detharsakliga ansvaret.har det ansvaret

fortsättningen börInvandrarverket ifördärför även svaraattstannat
drivsförläggningardagbidrag vidför beslut även annansom avom

förläggningnärliggandeske vidskallpå entreprenad. Om detta en
Invandrar-någotvidregi,Invandrarverketsdrivs i avegensom

olikamellantjänstemanregionkontor,verkets runtresersomenav
fråga förbörpå någoteller sättförläggningar annat envara

olikamigockså tänkakanJagsjälvtInvandrarverket attavgöra.att
olikaInvandrarverketsinomtillämpaslösningar kommer att

regioner.
myndig-sig ingenoch föridagbidragetutbetalningenSjälva ärav

få formdockkommerbidragenbetalarhetsuppgift. Den att enutsom
sek-uppgiftenasylsökande i landet görregister attöver avsomav

myndighet.någonåtanförtroskan änretesskäl inte gärna enannan
uppgift anförtrosföreslå dennaavsnitt 4.9iJag kommer attatt

studiestödsnämnden.Centrala
skerockså registreringdenjagmyndighetsuppgiftSom somseren

pågången skrivs införstaeller honasylsökande han ut-när enav en
Invandrarverkets datasystemsker iregistreringenredningssluss. Den

också harutredningsslussenpånågonpraktikenioch förutsätter att
dennaHuri datasystemet.ändringargå in ochmöjlighet göraatt
statio-personalInvandrarverket harske,registrering skall attgenom

utredningssluss någotentreprenad ellerdrivsvidnerad somen
Invandrarverketfråga för avgöra.ocksåbör attsätt,annat envara

InvandrarverketstillåtkomstengällerdetsekretessfråganOm när
hinderingadäremot mötafinner jagkan lösas mot attregister en en-

förlägg-mellanflyttningaradressändradfår registreratreprenör
asylsökande.ningar för en

ochdagbidragföregår beslututredningekonomiskaDen omsom
myndighetsuppgift.intejag däremotsärskilt bidrag en rensomser

och för sig kunnaimeningdärför enligt minskulleuppgifterDessa
det kanemellertid tänkbartentreprenad. Detinnefattas i attär varaen
också deltarutredningenekonomiskadengjortpraktiskt denatt som

påöverlåtasdet bördärförfattas. Jagbeslut sedan attnär anser
ingåutredningsuppgifter skall idessaInvandrarverket avgöraatt om

eller inte.entreprenaden
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Den utredning sker i själva asylärendet inte helt jämförbarärsom
med den ekonomiska utredningen. Ett syftena med föra överattav
utredningsansvaret från uppnåpolisen till Invandrarverket att ettvar
rationellare och säkrare beslutsfattande den gjortatt ut-genom som
redningen i asylärendet också skulle delta i själva beslutsfattandet.
Dessa utredningsuppgifter ingåbör därför inte i entreprenad.en

En myndighetsuppgift ocksådet till sökanden under-är att attse
beslutet i asylärendet. Enligt 21 § förvaltningslagenrättas om

1986223 det myndigheten bestämmer hur underrättelseär som
skall ske. Inget hindrar Invandrarverket uppdrar entreprenöratt en

för underrättelse beslut så skulle finna lämpligt.att svara om om man
Vid förläggning kan det frågor tillkomma bidragen omupp

återkallatasylsökande återvändasin ansökan och önskar samtsom om
bidrag till flyktingar för anhörigas till Sverige. Beslutresor om
sådana bidrag bör myndighetsuppgift. Det ekonomiskases som en an-

för utbetalning också påligger i dag Invandrarverket centralt.svaret
Inget hindrar dock bistår med den utredningentreprenöratt en som
måste föregå beslut frågor.i dessa

Slutligen vill jag erinra för lnvandrarverkets personal gällerattom
regler bl.a. i förvaltningslagen och sekretesslagen till-inte ärsom
lämpliga personal anställd hos privat och där-entreprenören som
för måste skrivas in i de avtal Invandrarverket träffar. Det gäller
bl.a. bestämmelserna tystnadsplikt och sekretess och skyldig-om om
het anlita tolk vid kontakter med den inte behärskar svenska.att som

Det oundvikligt personalen på förläggning får del sek-är att en av
retessbelagda uppgifter asylsökande Det kan delvis lösasom genom

skyldighet för personalen iaktta tystnadsplikt skrivs in iatt att entre-
prenadavtalen. Lagrådet har tagit denna problematik i sitt ytt-upp
rande förslag ökad konkurrens iöver kommunal verksamhetom
prop. 19929343. Lagändringarna möjligheterstörreattavser ge
för kommuner och landsting lägga uppgifter sjukvårdinom ochatt ut

påsocial entreprenad. Lagrådet åtskilligtuttalar talar förattomsorg
det behövs effektivare regler sekretess och tystnadsplikt föratt om

anställda hos privata och det därför motiveratentreprenörer att synes
sekretesslagstiftningen med denna inriktningöversyn kom-att en av

stånd.till Lagrådet någotdock samtidigt hindersäger attmer mot att
genomföra de aktuella lagförslagen sådaninnan slutförtsöversynen

Äveninte kan föreligga. Justitieombudsmannen har uppmärk-anses
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kom-tillfredsställande löstsekretessfrågan inte närärsammat att en
omvårdnad tillsocialuppgifter inomi dag lägger entre-ut enmun

prenör.
jag sek-lagrådet uttalatvadbakgrund främstMot attanserav

förläggnings-hinder läggainte kanretesskäl utgöra mot att ut
sekretesslagstiftningen börentreprenad. Enverksamhet översyn av

för-kanspeciella problemdedock uppmärksamma även som vara
privat regi.för asylsökande iförläggningarknippade med drift av

förreglernatvingandejag deSammanfattningsvis att enanser
skall fullgörasförläggningverksamheten vidhurentreprenör enom

myndighetsuppgifternaförså få möjligt. Ansvaretbör attvara som
förstaoch för densärskilt bidragdagbidrag ochbeslutförsvara om

på Invandrarverket. Hurasylsökande bör liggaregistreringen av en
myndighetsuppgifter bör lösas börhur övrigadetta skall ske liksom

möjliga frihet självtInvandrarverket ha avgöra.största att

utanförboför asylsökande4.5 Möjligheterna att

förläggningssystemet

4.5.1 Allmänt

konsekvensernautredamitt uppdraghuvuduppgifterna iEn är attav
asylsökandesamhället denoch förför enskilde asylsökandeden om

asylutredningenordna sin bostadsjälvökade möjligheter närattges
asyl-framdelestordeHuvudprincipengenomförd.är att envara

asylutredningunder tidenutredningsslusssökande vistas somen
sitt boende.söka ordnaskall han aktivtUnder denna tid egetgörs.

på förläggning.platserbjuds hanmed detta,Lyckas han inte en en
på förläggningerbjudas platsmening,Han också, enligt minskall en

längre fungerar.efter tid inteboende han ordnatdet enom

regler4.5.2 Nuvarande

för de reglerredogjorthar jagI bakgrundsavsnittet närmare som
förmotivende främstaasylsökande. Ettgäller för mottagande avav
in-medsärskilt kommunernuvarandeinföra det systemet attatt var

ordnasvårigheter medhadeoch storstadskommunerna attreseorter



överväganden144 förslag SOU 1992133och

logi övrig anländeoch service alla asylsökande okontrolleratsom
landet.till

fårNuvarande mottagningssystem syftar till asylsökande kostatt
och logi och till de på humant och värdigt kan användasättatt ett

såledestiden fram till avgjort. skall finnasdess asylärendet Detär
och asyl-kost logi, skola för alla, tillströmningenäven näretc. av

så isökande mottagningsorganisationen befinner sigär stor att
obalans planeringsnivåerna. skall dessutom sådanmed Det finnas en

befinner nås.kunskap den asylsökande sig han snabbt kanattom var
Vidare sådan flexibilitetskall det finnas i organisationen den äratten

lågkostnadseffektiv i tider med inströmning.även
Utredningsslussarnas åstadkommasyfte snabb och rätts-är att en

säker handläggning asylärenden bereda asylsökande in-samt attav
kvartering och och förstavärdigt humant mottagande under denett

godtiden efter ankomsten till Sverige. Asylsökande skall beredas en
möjlighet få gåsin sak prövad och skall fort samtidigtatt processen

rättssäkerheten god. Samhället skall vidare ha kontrollär översom
Asylutred-dem söker asyl den tid utredningen pågår.undersom

ningen skall inte riskeras sig till-människor inte ärattvare genom
gängliga eller kunskap saknas i organisationen.attgenom

lnvandrarverkets ifrånsyfte för förläggningar bortsett hand-är,
läggning asylärendet, desamma för utredningssluss. Motav som en
bakgrund människor bor förläggning under längre tidattav seren
de aktiviteter målhänförs till förläggningars annorlunda änutsom
aktiviteterna utredningssluss.en

förändringar.Behov av

asylsökandeEn har redan idag bo Underhan vill i landeträtt att var
åren gått har det normala huvudprincipen blivit asyl-attsom - -
sökande förstai hand bor förläggning. Med den inström-storaen
ningen asylsökande har det sannolikt också varit alldeles nödvän-av
digt med sådan ordning. Alla asylsökande måste få tak huvu-överen
det och värdigt mottagande. måste åtagandeDet statligtett ett attvara
ha uppbyggd organisation kan avlasta kommuner vid inrese-en som

och i storstadsregioner vid hög inströmning asylsökande.orter en av
I tider med hög inströmning kommer framdeles behövaäven att en
omfattande förläggningsorganisation.
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förläggningsboendeeffekternegativamotverka deFör ettatt som
främjarorganisationmåste byggajag vikan att somenuppmenarge,

förläggningsorganisationenutanförhand borförstaasylsökande iatt
ocksåsådant följerliv. Ettför sittdeoch systemegettaratt ansvar

institutionerflesta andraövrigt; dehaft isamhällsutvecklingden
fårdemår bästmänniskor närupp föröppnatshar vet attatt

skallförhållandenandradärför inteliv. Jag kanleva vanligt attett se
flestaasylsökande i deavseende. Deasylsökande i detta ärråda för
regel,initiativkraft och,betydandemedmänniskorfall somegenen

god fysisk vigör.vid

bistånd4.5.3 Ekonomiskt

biståndekonomiskterhåller i dagasylsökandeSå samtligagott som
tillasylsökande m.fl. Rättenbistånd åt1988153enligt lagen om
harasylsökandevistas. Enbistånd tillknutenekonomiskt är manvar

tillfälligteller hanförläggningvistasbistånd hantillrätt omenom
förläggning.platspå anvisasavvaktanivistas kommuni att enen

hani kommunbistånd han vistasockså tillHan har rätt somenom
fysiskskäl oftastsynnerligaandraeller haranknytning tillhar stark

anknytningstark näraMedvistasohälsaeller psykisk avsesatt
föräldrar.ochmakemaka, barnsläktingar som

asyl-sinlämnar inoftarelativtDet förekommer att personen
Hanlandet tid.vistats ihansedanpolismyndighetentillansökan en
ochför besökaturist eller vänneri landetha inkan attrestt.ex. som

utrednings-InvandrarverketskontaktarPolismyndighetensläktingar.
Invandrarverketsplats inomerbjudsasylsökandesluss och den snarast

påasylsökandedentiden, väntarUndermottagningssystem. ensom
återsökerbistånd. Kommunenekonomisktplats, betalar kommunen

Invandrarverket.frånbiståndet
förläggningutanförhandboasylsökande villdenOm enegen

hansökerför klara det,hjälpekonomisktsig behöva attmen anser
asylsökandenenskildasåledes denDetkommunen.detta hos är som

asylsökande hardenkommunenmåste initiativ. Anserdetta attta
m.fl.asylsökandebiståndtilli lagensådana skäl rättomavsessom

beskedpreliminärtInvandrarverket förkommunenkontaktar ett om
kommeruppfattning ochharInvandrarverket accepteraattsamma
för de utläggkompensationekonomiskkravkommunens mansom
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haft för den asylsökande. Det det inte Invandrar-är äratt notera att
utgåverket kommunen beslutar ekonomiskt bistånd skallutan som om

till den fåenskilde. Kommunen kan sedan asylärendet avgjortsnär
ersättning från Invandrarverket för sina kostnader.

En redan bor på förläggning ocksåkan ansökaperson som en om
få vistas i kommun med bibehållet ekonomiskt bistånd underatt en

den tid asylärendet Samma regler gäller. Detavgörs.som som ovan
således falli detta kommunen har beslutanderätten.är även som
En bor på förläggning och under kortare tidperson som en som

vill besöka och släktingar kan, efter överenskommelse medvänner
förläggningen, bibehålletdet med ekonomiskt bistånd från för-göra
läggningen.

4.5.4 Asylsökandes faktiska möjlighet bo i kommunatt en

ekonomiskaDet regelsystemet i hög grad den enskildes valstyr av
boende. Hur del de rådandeasylsökande under för-stor av som
hållande vill eller kan bo utanför förläggningssystemet svårt haär att

Ävenuppfattning andra faktorer de ekonomiska torde haänen om.
medfört så få asylsökande bor enskilt i kommun.att en

Allmänheten utgår ofta ifrån asylsökande på någongrundatt av
lag, inte har med ekonomiskt bistånd tvingade bogöra, äratt attsom
på förläggning. mångaDetta kan innebära människoratten som
egentligen intresserade hjälpa enskilda asylsökande med logiär attav
avstår från detta.

Tillämpningen lagen bistånd asylsökande sådan såvälär attav om
Invandrarverket kommun i fallvissa kan inlägga veto motsom en

asylsökande får bo fåi kommun och ekonomiskt bistånd.att en en

Vero Invandrarverketfrån

En del kommuner, villiga ha asylsökande boende hosär attsom
släktingar och lagentolkar bistånd m.fl.asylsökandevänner om

biståndoch kan bevilja inte frågageneröst detäven är näraom om
anhöriga. Invandrarverket kan ha rigid påtolkning, ofta eko-en mer
nomiska ocheller administrativa grunder, asylsökande skallav om en
få bistånd han bor i kommun. Accepterar kommunen trotsom en
Invandrarverkets bedömning den asylsökande bor i kommunen,att
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få för ekonomiska bi-riskerar kommunen inte kompensation detatt
stånd utgår.som

asylsökande borFöljande exempel kan tjäna illustration. Ensom en
Så småningom påhos släkting kommun. släktingarnai tröttnaren en

då denInvandrarverket skallvarandra. Kommunen begär att ta emot
Invandrarverket har skyldighetpå förläggning, vilketasylsökande en

får bo hosasylsökande erbjudandeDengöra. ett nytt attatt om en
Invand-ställer sig positiv.släkting i kommun. Kommunenen annan

platser finns inej med hänvisning till ledigararverket säger att
administrativ insats iförläggningsorganisationen till för storsamt

omflyttningsförfarandet.samband med
medverka tilli sitt myndighetsuppdragInvandrarverket har attatt

ska förhalas.tillgänglig för inte asylprocessenden asylsökande är att
asyl-måste myndighetenFör skall möjligtdetta vetaatt envarvara

kan innebäraomflyttning människorsökande bor. En för attstor av
har adress.försvåras därför myndigheten intetillgängligheten rättatt

det ekono-några sanktionsmedelMyndigheten har dock inte utöver
sin adress ellerasylsökande inte villmiska biståndet den uppgeom

inte uppgiven adress.befinner sig
tandvård iblandsjuk- innebärtill akut ochAsylsökandes atträtt

i kommun.asylsökandeInvandrarverket inte uteaccepterar en
sjukvårdsgivare,har avtal medanläggningarInvandrarverkets som

sjukvården på förläggning relativt ärmedför den akuta settatt en
vårdcentral ellerenasylsökande uppsökerbilligare denän enom

.asyl-med. Närhar avtalInvandrarverket intetandläkare ensom
myndighetenvård betalarvårdcentral för akutsökande uppsöker en

akutbesök kostarutomlänsavtalet. Ettmotsvarande det s.k.ersättning
En i kom-vårdcentral. asylsökande bor900 kronor ensomca en

vård dyr för myndigheten.blir mycketofta söker akutochmun som

Kommunalt veto

det gäller ha asyl-restriktivaVissa mycketkommuner närär att
ställer sigInvandrarverketsökande boende i kommunen även om

utlägg.ekonomiska Enför desspositivt till kommunenersättaatt
administrativasociala ochkommunenasylsökande ta resurseranses av

på flykting-arbetartillfalla flyktingar. Denormalt skulle somsom
asylsökande vill haeller kan avvisamottagningen sig vill somvare

råd skilda ärenden.och stöd i de mest
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utanförborMånga asylsökandeBoendet skapar ofta problem. som
emel-tid kanEfterförläggning bor släkt ochhemma hos vänner. en
asyl-bostad. denDetlertid den asylsökande vilja ha somen egen
fun-lösning kanske inteuppfattade brasökande till början ensomen

familjen kanske intebarnfamiljer kantänkt. Gäller detgerar som
någonfå ledig lägenhetpå skallInvandrarverketvänta att aven

social-ibland enligtsina anläggningar kommunen attutan mananser
bostad.omgående måste ordnatjänstlagen en ny

för koncentrationMånga förkommuner oroligaär att stor aven
bostadsområden,socialt belastadeetniska vissa, ofta redanigrupper

medföra främlingsfientlighet.skall ökaden
avslå ansökan,möjlighetKommunen har dock att senareen som

överklagas till länsrätten.kan

obalansDubbel

asyl-tillflödetsig regleraVare Invandrarverk eller kommun kan av
uppstårtillståndsklara Från tid tillsökande eller flyktingar. annan

för flyktingari avtalade kommunplatserobalanser Ledigasystemet.
så många flyktingar avtalatfyllas. Fårkan inte inte kommunen ärsom

mångasannolikt asylsökande. När sedanvillig att accepteraman
får tillstånd finns det riskasylsökande bor förläggning attensom

flyktingarnasinte grundkommunerna kan dem attta emot av
platser asylsökande.upptas av

4.5.5 För förläggningsboendeoch emot

regelförespråkar detDe strikt förläggningsboende görett somsom
både humanitära skäl ordningsskäl. asylsökandeoch Den somav av
oftast förhållande från sitt landlevt under pressade innan uppbrottet

ha behov få Samhället måste ocksåvila ut. ha möjlighetattanses av
till god kontroll förläggningsboende medger.de asylsökande vilketav

måsteKommunerna möjlighet till avlastning.ges
Motståndarna till förläggningsboende förläggningstidenattmenar

tillståndsprövningen avgjord,passiviserar människor vilket, när är
människorna till liv i eller utanförnormaltsämre startger en

Sverige.
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första hand iförläggningsverksamhet kan i mätasKvalitet i
boende,-

för asyl-samhälletmöjlighetomkringliggandemed detsamarbete-
oskrivna regler,skrivna ochlagar ochfå informationsökande att om

sysselsättningsfrekvens,-
för skolbarn,undervisning-

barnverksamhet,-
bistånd,och socialtekonomiskt--

tandvård,ochtillgång till akut sjuk--
tillgänglighet,asylsökandes samt-

tillståndsklara flyktingar.utplacering av-

Boende

påbostadsstandardenmålet föravsnitt 2.2.redovisat iSom jag är en
självhus-och halägenheterskall bo iasylsökandedeförläggning att
ibo tillsammansmöjlighetskall hahåll. familjVarje att samma

måste lägenhet,delahushåll,mindreEnsarnhushåll ellerlägenhet. som
Genomsnittligt skallmed.samtalade kanmedskall dela personer som

inräknat.vardagsrummetdet tvåbo per rum,personer
tordei kommunasylsökande harboendestandardDen ensom en

förläggningsorganisationen iförläggning ärpå närvariera än enmer
bostad.i sinledigahar idagSverigeFå ibalans. rumpersoner

m2.isannoliktdärför mättFörläggningsboende generöst,är mer
måste docktillfredsställandeuppfattasbostadenHuruvida vara ensom

Trångboddhetasylsökande ärfråga den ytterstför avgöra.att en
förväntningarochupplevelserhandlarsubjektiv känsla omsom mer

förfogande.har till sittochfaktiskadenän yta envarsomom
trångbott,släkthosboendetupplevs dockRimligen t.ex. som mer

förfogandeplats till sitthadealldeles objektivteftersom släkten mer
asylsökande kom.innan den

variera högstasylsökande kanförfysiska boendetTrots det av-att
försvårkontrolleratboendethand ochde bor ärnär attsevärt egen

Myndig-asylsökandeval dedet gör.börmyndigheterna, acceptera
standarddenpåsynpunkternågravanligtvis inteläggerheter som

minmåste enligtavseende boendeVårthar.människor synsättgängse
Ävenasylsökande väljer.deockså boendeomfatta detmening omsom

antalmeddelarasylsökandedet innebär ett stortatt t.ex. rumen
andra människor.
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De upplåter sin bostad asylsökande bör få viss kompensa-som
tion. Jag föreslår därför särskilt bidrag utbetalas till denatt ett
asylsökande ordnar boende. Främst administrativa skälegetsom av
bör bidraget betalas till asylsökanden och inte till bostads-ut
upplåtaren. Bidraget utgåbör tvåmed belopp; belopp förett ett
ensamhushåll, förslagsvis 500 kronor månad, och belopp förettper
medlemmar i familj, förslagsvis 1 000 kronor månaden per
sammanlagt. Beslut bidrag bör för andra särskilda bidragom som
fattas Invandrarverket. Någon form hyresbidrag bör inteav annan av
utgå.

Medför boendet barn och ungdomar far illa elleratt stör-att stora
ningar uppstår mellan dem delar bostad eller med fårsom grannar,
kommunen, polisen träda in på liknandesättetc. samma som om
problem uppstår bland den bofasta befolkningen.

Den asylsökande så önskar kan välja kontrollerat ochettsom mer
sannolikt boende på förläggning.generöstmer en

Samarbete med det omkringliggande samhället.

Förläggningar lägger förebygga och elirni-stora attner resurser
de irritationsmoment uppstår förhållandei till de omkring-nera som

boende och i förhållande till det omkringliggande samhället i övrigt.
bostadsområdetI uppstår ibland irritation kring renhåll-skötsel,

ning, tidsregler, Bristande respekt eller förståelse för de reglerm.m.
finns för användning sedan länge vältvättstuga ärt.ex.som av en en

känd källa till konflikter.
Regelrätta stölder blommor fruktoch i trädgårdar ochav av varor

i butiker förekommer liksom subtila företeelser asyl-attmer som
sökande går många i bredd plats mötande, deras kravutan att attge

för bibliotekets personalresurser eller de intetar stort utrymme attav
visar tillräcklig hänsyn i badhuset.

Det arbete förläggningarna lägger informera asylsökandeattner
det svenska samhällets värderingar och regler värde.ärom stortav

Det sannolikt alldeles nödvändigt förär förläggningen skall kunnaatt
fortsätta verka och medför säkert också många konflikter und-att att
viks den asylsökande så småningomnär kommer i boende.eget

Många har uttryckt hur det svenska samhället kommeröver attoro
tolerera de asylsökande bryter svenska de bosätteratt mot normer om

direktsig i kommun. Man har de behöver viss gradansett atten en av
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samhällslivsvensktundervisning svenska värderingar ochom om
fog för dessainnan de flyttar i samhället. Jag det finns visstut atttror

emellertidirritationsmomenten tordesynpunkter. En delstor varaav
förlägg-följd den koncentration människorstoraen somav av nya

Många skulle haningsverksamhet innebär. dessa irritationsmomentav
uppstått varit svenskar. Alla kommunernykomlingarna hadeäven om

nyinflyttadebostadsområde har koncentrationi ett stor avsom en
uppstår lätt identi-eller problem. Normlöshetkorttidsboende har när

försvinner.teten
situa-leva iEn asylsökande, bor enskilt, kommer att en annansom

kommermedger. Förmodligention den förläggningsboendeän ett
frånasylsökandehundra andrahan inte bo med flerakoncentreratatt

iheller inte bokanske olika länder. Han kommertrettio ettatt om-
förläggnings-råde människormed lika omflyttningstor som enaven

sannoliktföranlederverksamhet medför. Ett normalt boende ett nor-
malt beteende.

också detblir synligtEtt mindre avvikande beteende när om-mer
enskildenskild individ. Enfattar människor baraänstor enen grupp

påfallandebostadsområdemåste vanligtasylsökande i ett av-vara
uppmärksamhet.vikande beteende för väckai sitt att

bofastakoncentrationområde högmedEn asylsökande i ett av
huvudtaget. Deavvikandekommer inteetniska överatt varagrupper
också mångaiupplåter kommersina hemsläktingar och vänner som

läraeffektivtpedagogiskt ochfall för asylsökande sättden utatt ett
absolutadenregler. Jagoch oskrivnasamhällets skrivna är av

lärsnabbaresamhällelever mitt iuppfattningen ettatt somen person
på institu-borsig karaktär och själsamhällets än ensomen person

tion.
bostadssegregationen kommerförFarhågor uttrycktshar även att

släktingar ellerantingen hosasylsökande bosätter sig vän-öka näratt
asylsökandefrån 10% deOm utgåri närheten.eller att ca avmanner

uppgår situationde isjälva,ordna sitt boendekommer kunnaatt en
har viRedan i dagtill 10 000100 000 asylsökandemed capersoner.

flyktingmottagning harhjälp nuvarandeinvandrare. Med1 miljon av
inteJag kan280 kommuner.flyktingar flyttat till än att even-semer

ökakommerbostadssegregationmedtuella problemen avsevärt att
antalasylsökande spriddaantalytterligaregrund över stortettettav

kommuner.
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signågon anledningSåledes finnsjag det inte attatt varemenar
eller skyddafrån i samhälletskydda den asylsökande stötarna att sam-
också människorvisarhället från All forskningden asylsökande. att

förståelse förkommer varandra hari kontakt med större var-ensom
utanförAsylsökande borandra träffas.människor inteän somsom

mening, främ-förläggningsorganisationen motverkar, enligt min
lingsfientlighet.

Sysselsättningsfrekvens

på sysselsättningUnder arbete ochavsnitt 4.6 redogör jag för min syn
haasylsökande skallför asylsökande. framgår jagDär att attanser
påkarenstidarbeta på arbetsmarknadendenrätt öppnaatt utan en

sysslormånader. framhållit defyra flera sammanhangJag har i att
bidrarmåste deasylsökande utför på förläggningen attanses somsom

gratis.till sin försörjning inte de arbetaroch attegen som
så asylsökande harFörläggningar ordnahar i uppdrag att att vuxna

tillgång timmar dag. Itill meningsfulla uppgifter minst fyra per
arbetsuppgifterna ingår från och skötsel förlägg-allt inreyttre av
ningen bibliotek ochtill kurser och praktikarbete hos bönder, it.ex.

dominerandelivsmedelsaffärer. vardagssvenskaUndervisning i är ett
inslag deni meningsfulla vistelsen.

På förläggningar åtminstone 250 tillmed 500 asylsökande finnsca
på300 ålder skulle kunna arbeta deni arbetsför ochpersoner som

arbetsmarknaden möjlighet flesta harDe demöppna gavs. avom
också innan någonde kom till Sverige haft form arbete. De sysslorav

kan erbjuda på och täckerförläggningen kontinuerligtsom man som
dådelen uppgådagen torde till femtiotal. Jag räknarstörre ettav ca

in skötsel och arbete medreparation anläggningen, lärararbete,av
barn Jag räknar inte deltagande i kurser.etc.

Även den s.k. meningsfulla vistelsen inte kommer kunnaattom or-
ganiseras lika lätt för påasylsökande i boende förlägg-eget som en
ning, kan vi inte utanför förläggnings-asylsökandeacceptera att
organisationen sitter sysslolösa caféer etc.

finnsDet risk för iögonfallande bland asyl-sysslolöshet deatt en
sökande påverkar den allmänna opinionen negativt. Det dessutomär
synnerligen viktigt inte bygger där visst bo-att ett system ettupp
ende medför asylsökande kan slippa för sig. Detgöra rättatt att sys-

med asyllån jag skisserar i avsnitt 4.9 förutsätter också syssel-tem att
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sittbetalaskall kunnaasylsökandeerbjudas för denkansättning att av
påvistasasylsökande inteförmening bör detlån. minEnligt som

framansvarsområdeinom kommunensförläggning ligga att ta
Invandrarverketerfarenhetasylsökande. Denåtarbetsuppgifter som

finns arbets-visar detSurahammarfrån förläggningen ihar att
Kostnader förasylsökande.församhälletuppgifter i att taävenute

detbör täckassamordna desammaocharbetsuppgifterfram av
4.4. Even-föreslagit i avsnittjagtill kommunerschablonbidrag som

påInvandrarverketbör tillfallautförda arbetetdettuella intäkter av
utförsarbetetskallintäktereventuella görasätt omsomsamma

försorg.förläggningsgenom en
med allhos kommerasylsökande boreller släktingDen vän som en

också tillvilketmed sysslor i hemmet,på hjälpha kravsannolikhet att
meningsfull syssla.måsteviss del ses som enen

på för-arbetsmarknadenkan erbjudasDe arbeten öppnasom
ifå. Menrådande arbetsmarknadsläge äveniläggningsorten ytterstär

god arbets-medfå.de Kommunertordehögkonjunktur envaraen
förläggnings-lägenheter tillledigahainte förväntasmarknad kan att

mängd inteibostädermed ledigakommuner störreboende medan
påborasylsökande,arbetstillfällen. Denhakan förväntas egensom

arbeteordnatorde ha lättareförläggningsorten,utanförhand egetatt
förläggning.borhanarbetsmarknadenpå den änöppna enom

asyl-försörjningtillmöjligheterdeJag som enatt egenanser
hosutförsde sysslornormalt liv,han lever somsökande har när ett

sysselsättningmeningsfullavärdfamilj denasylsökandesden samt som
sysselsättaförmåste tillräckligaorganiserarkommunerna attvara

boende.i vanligtasylsökande bor ettsom
båda boendealterna-torde ifritidsutövningTillgång till kurser och

likvärdiga.tiven vara

och skolgång.Barnverksamhet

liknabarnverksamhetbedrivs ärPå närmastförläggningar attsom
deönskvärd. EndastFöräldramedverkanförskola.vid äröppenen

påin sina barnskrivaskäl kansärskildaföräldrar har ettsom
underför barnethelasådant förläggningen över ansvaretsätt taratt

förläggningPersonalenpå barnstugan.tiden barnet vistas ensom
månadenfrån denkan aldrigflexibelt. Dearbetavidär att enavana
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många ha, åldrartill den andra hur barn de kommer i vilkaveta att
språkbarnen eller vilka de talar.är

MångaBarnverksamheten mycket viktig. barn har radär en av
svårauppbrott och upplevelser bakom sig och behöver därför en

verksamhet anpassad till deras behov och där det finnsärsom pro-
fessionell, stadigvarande personal. förläggningDet ärmesta en

precis i samhället i övrigt, för tillgodose deattanpassatannars, som
anspråk.vuxnas

skolpliktig ålder har tillgång till bedrivsBarn i skola, antingensom
förberedelseklasser påi i den vanliga grundskolan eller förlägg-

ningen.
Min uppfattning, jag redogör utförligt för under avsnittsom mer

4.10, asylsökande barn utanför förläggningsorganisationen iär att
första hand bör jämställas med barn fast boende i landet vadärsom

tillgång sexårsträning skolgång.till och De barn föräldraravser vars
arbetar den arbetsmarknaden bör under villkoröppna samma som

tillgångboende ha till barnomsorg. asylsökandeHar barnpermanent
särskilda behov skall dessa tillgodoses på för övrigasättsamma som
barn. såledesKommunboende torde innebära barnen inte kommeratt

tillgångha lika god till organiserad barnverksamhet påatt ensom
förläggning. Denna förlust kompenseras, enligt min mening, attav
barnen bor tillsammans med fler och dekanske andra barn somvuxna
kan kommunicera med och de känner sig hos. Det trotstryggasom
allt ringa antal barn det kan handla förtorde inomrymmasom ramen
den flexibilitet alltid bör finnas inom den kommunala barn-som

och inom grundskolan.omsorgen
De flesta kommunboende asylsökande kommerbarn boatt orter

där det finns människor språkgrupp.redan i Detta torde med-samma
föra grundskolan frånredan har god undervisa barnatt atten vana
just den etniska gruppen.

biståndetDet ekonomiska- och sociala

biståndsprövningenDen inledande under den asylsökandes vis-görs
telse utredningsslussen. Omprövning kan ske under förläggnings-
vistelsen. Omprövningarna beror på förändringar den asylsökan-av
des familjesituation eller förläggningspersonalen har indika-att
tioner den asylsökande har tillgångar. Omprövning detatt egna av

leder sällan åtal.tillsenare
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asylsökande boende enskilthakritiska medEtt de momenten attav
bistånd. asylsökande kommunenekonomiskt Deutbetalningär somav

socialbyrån. asylsökandepå Dehämtar äraccepterar sompengarna
får utanför förläggningenbopå förläggninginskrivna men somen

påtvingade infinna sigtid antingenför kortare eller längre är att
får undantagsfallutbetalningsdagar eller iförläggningen på pengar

Invandrarverkets ochtillfälliga adressen.postanvisning till denper
kommunboende asylsökandeskontrollerakommunens möjlighet att

obefintlig.detekonomi i närmasteär
Även asylsökande bo-utökad möjlighet förframdeles, med atten

utredningsslussde flestasig kommun, kommerisätta att passera enen
jaginledningsvis Detekonomiska prövningendär den görs. system

bistånds-ekonomiskapå i det4.9 beslutskisserar i avsnitt bygger att
den asylsökandeInvandrarverketalltid fattasärendet oavsett varav

måste sig tillasyl efter inresanvistas. sökerDe ta en avsom
frågan ekono-de vill hautredningsslussarInvandrarverkets omom

ekonomiska för-den asylsökandesbistånd prövad. Förändrasrniskt
ocksåInvandrarverket beslut ifattarhållanden under väntetiden,

Centrala Studiestöds-biståndet skerdetta. Utbetalningar genomav
från Invandrarverket.med underlagnämnden

denförändringar iupptäckaalltid lättareDet kommer attvara
uppfattningförläggning. Minhan borasylsökandes ekonomi enom

ekonomiskabyggadock det bättre ärär är systemattatt somupp
omfattande kon-kräversvåra missbruka haän systemattatt ensom

kostnadskrävandeeffektiv krävskontroll skalltroll. För att varaen
eventuelladesannolikt skulle kostapersonalinsatser änmersom

föreslår4.9 jagkontrollen.I avsnitt att ettgenomsummor man sparar
ha intresseasylsökande själv tordeasyllån införs. Den ett eget attav

lån. framdeles kommerhålla på Menstorleken även attett omnere
medförakonstruktionasylhidrag bör inte bidragetsha någon form av

förläggning. Enligt mintvingade boasylsökande är attatt en
sådana eventuella för-kommunboendet vinstermåstemening attge

bidragsfusk kompenseras.luster med
stöd och särskildomfattande socialtPå förläggningar finns ett en

asylsitua-problematik självaarbeta med denkompetens för att som
särskilt viktigt.utvisningssituationentionen medför. Att stöd i ärge

kunna erbjudas de asylsökandekommer inteMotsvarande stöd att som
Samtidigt jag förlägg-utanför förläggningssystemet.bor attmenar
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intebehovenningsboendei sig behov socialt stöd och attgenererar av
påtorde lika asylsökande har möjlighet bonär ettattstora mervara

kommun och i behovnormalt De asylsökande bor i ärsätt. avensom
få försorg. Jagvisst socialt stöd torde kunna det kommunensgenom

där kom-har i avsnitt 4.4 föreslagit med schablonbidragett system
kompenseras för Om asylsökande i kom-vissa insatser.munen en en

finns möjlig-i behov omfattande socialt stöd alltidär ettmun av mer
påhet ordna plats förläggning.att en

Tillgång till tandvård.akut ochsjuk-

ochJag redogör under avsnitt 4.7 hurjag tänker mig sjuk-närmare
tandvård för framgår tillgångenasylsökande. Av avsnittetdet att
sjuk- och tandvård framtiden måste likna till-för asylsökande i den
gång till akutvård asylsökande medfinns i övrigt i samhället. Ensom

specialistvårdkrigsskador skall självfallet ha tillgång till oavsett om
Ävenbor i på regelverkhan kommun eller förläggning. nuvarande

torde dock tillräckligt bor i kommunför asylsökandeattvara som
fåskall vård. hålla måstenödvändig kostnadernaFör att nere

Invandrarverket dock skriva avtal med landsting för asylsökande iute
kommun.

Tillgänglighet och kontroll

En asylsökande försvåraskyldig tillgänglig för inteär att attvara
Äreller förhala beslut i asylärendet. han inte det riskerar han be-att

fattasslut felaktiga grunder eller väntetiden förlängs. En fördelatt
med förläggningsboende också den tillgänglighet iasylsökandesär att
de flesta fall god.är

Den kontroll påutförs förläggningar hänföras tillkan endastsom
de ekonomiska bidragen och till logi. Rätt bidrag skall utbetalas av

orsaker till Statens utnyttjasskall effektivträtt rätt person. resurser
förläggningssängaroch ståskall inte asylsökandeDentomma. som

erhåller bidrag uppehålleroch på förläggningenbosäng utan atten
skrivs och mister sitt bidrag. Förläggningen har inga rättigheterut
eller skyldigheter utföra kontroll. kontaktEn daglig näraatt annan
med människor medför dock alltid det finns informell kontrollatt en

förläggningar personalen barn far ellerillagör näratt ettsom ser
eventuella oegentligheter begås. ocksåDet finns informellnär en
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får personalen signaler justemellan. sällanasylsökande Intekontroll
från asylsökande.andra

däremotasylsökande förekommersärskild kontrollNågon avannan
på andra utlän-avseendebehandlas i dettainte. De sätt somsamma

vistas i landet.ningar som
givetvis bli mindrei kommun kommerAsylsökande bor attsom

biståndet ochdet ekonomiskakontrollera avseendeformelltlätta att
vandelsåsom familjen ellerdelarna problem ii de informella änäven

svårarebliförläggning. de kommer inteMende bor attenom
utgår från kontrolldenbor i landet. Jagkontrollera andraän attsom

idaguppdrag precismyndigheter och polis har i sittsociala somsom
Någon kontrollomfatta de asylsökande.också änkommer att annan

demin meningi samhället skall enligtnomialt förekommerden som
för.asylsökande inte utsättas

frå-asylsökande isvårigheter komma i kontakt medEventuella att
de bor.regel desammaasylärendet ärrör oavsett varsomsomgor

få sitt ärende behandlat.den enskildes intresseDet ligger i att
månpolisens arbete i vissutvisningssituationen underlättasI om

barnfamiljförläggning. Avser utvisningenasylsökande bor enen
givetvisi kommun kommerfamilj borskillnaden liten. Denär ensom

sighjälpa demantal kan änha gömmastörre attatt ett personer som
svårig-bakgrund depå förläggning. Mende bott storamot avom en

dessahålla sig undan kommerförknippade medheter ävenär attsom
utvisningensvårt sig längre tid. Avserfamiljer ha gömmaattatt enen

borförsvinna hanhan han vill snabbtenda kan oavsett omperson om
på Min uppfattning denförläggning eller i kommun. att somenen

för-vid utvisningsbeslut harhar inte lämna Sverigeför avsikt ettatt
fattas. Dessa kom-redan innan beslutetberett reträttväg personeren

väntetiden.hålla undan de bor underalltid kunna sig änatt varmer
påverkas tillgängligheten i asylärendet vidEnligt min mening ett

kommunboende endast marginellt.
med, har understrukit viktenjag varit i kontaktKommuner, avsom

fattats i de asylsökandesfår information det beslutdeatt somom
ekonomiskaockså synnerligen viktigt bl.a. i detärenden. Detta är

förståelse för synpunkter. Detbiståndsärendet. derasJag har stor
också får kun-föreslår kommunerna dennaförutsätterjag attsystem

offentliga bör detbeslut i asylärendenskap. Mot bakgrund ärattav
några eller för Utlännings-för lnvandrarverketinte problemvara
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sådana tillställsnämnden införa administrativa beslutetrutineratt att
den kommun den asylsökande vistassom

dem beviljas tillståndBosättning för som

Som framgått fått tillståndi bakgrundsavsnittet skall flyktingen som
flytta från förläggningen till kommun. tillgångenI dag, närsnarast en

på kommunplatser god, detta sällan veckor. Deär äntar ettmer par
problem lnvandrarverket tidigare hade beställningarmedsom om
språk, familjestorlek förekommer högst sporadiskt. Deetc numera

svåraenda upplevs placera vårdnadshavarebarnäratt utansom som
och handikappade.

fårEn asyl och redan bor i kommun kommerperson som som en
mångasannolikt i fall vilja bo kvar där han själv Somvalt bo.att att

jag det bör alla tjäna detta. Den asylsökande har redan etab-ettser
lerat nätverk, kommunen kan pålägga vidare inte-mer resurser
grationsåtgärder och behöver sannolikt inte betala bidragstaten extra
för sekundäromflyttning.

Farhågor har uttryckts för förläggningsflyktingars utflyttningaratt
kan försvåras mångaför asylsökande svårti kommun. Jag harav en

det kan problem. De asylsökande inte omfattasatt att ettse vara som
kommunalt mottagande kommer bo hos släktingar iellerett attav

andra bostäder kommunen tillgånginte har till. Enligt minsom upp-
fattning medför asylsökande i organiserat kommunalt mottagandeett

kommunen har möjlighet till jämnare beläggning sina platseratt en av
då tvåde har laborera med; asylsökande flyktingar.ochattgrupper

Konstruktionen vidare sådant kommunerärsystemet attav an-
mäler till lnvandrarverket de har lediga platser. De kommunernär

inte har lediga platser på grund asylsökande vistas i kom-attsom av
anmäler någrainte platser. lnvandrarverket får erbjuda för-munen

läggningsflyktingen plats kommun.i annan

4.5.6 Kostnader

De totala kostnaderna måste bli lägre med antal asylsökandestörreett
utanför förläggningssystemet.

Hyran, särskilt bidrag skall utgå, kommer inteäven ett attom
överstiga boendekostnaden för förläggning.en person en

Det ekonomiska biståndet torde likvärdigt.vara
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Sjuk-och tandvårdskostnader torde likvärdiga.vara
Kostnader skolbarn undervisningför och torde lik-varaav vuxna

värdiga.
Kostnader den meningsfulla vistelsen tordeför organisera s.k.att

lägre eftersom kommunen förväntas använda det nätverkkunnavara
den asylsökande har.som

Kostnader stödkurativt och torde bli lägre.för annat
Kommunerna måste insatser förgivetvis kompenseras för sina

asylsökande. Jag har i avsnitt 4.4 föreslagit med schablon-ett system
ersättning kommuner asylsökande.till tar emotsom

4.5.7 Huvudmannaskap

uttrycktDe kommuner jag har varit i kontakt med har överorosom
föreslå situationjag skall medför liknandeatt ett system attsom en

uppstå år 1985, ånyoskall den före dvs. lägger överatt staten an-som
för asylsökande kommunerna.svaret

förståelse deras meningJag har för deras och delarstor omen oro
måste åtagande och intemottagning asylsökande statligtatt ettav vara

åtagande ochellerför första hand kommuner med inreseorteriett
storstadskommuner.

således, mening, il-luvudmannaskapet skall enligt min även
medför asylsökandefortsättningen ligga hos myndighet. Detta atten

påberedas platsblir bostad i kommun skallsnarastutan ensom en
förhalasförläggning. inte asylprocessen skallFör attatt genom

måste dockfår genomströmning i sittutredningsslussen inte system
från priori-utflyttning utredningssluss till förläggningasylsökandeav

valt bo i kommun och inte villAsylsökandeteras. attsom en som
måste för-eller där därmed bereddakan kvar vänta,attvaravara

slagsvis två plats förläggning.veckor, innan de kan beredas en

för4.6 Arbete och sysselsättning asylsökande

1939 till flyktingarsriksdagsdebatt i februari rörande anslagI en
frånyrkesutbildning yttrade enligt protokoll andrauppehälle, m.m.

följanderiksdagsledamoten, fröken Hesselgren, bl.a.kammaren
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anm.flyktingpolitik,Jag vill understryka, till detta en humanatt
möjlighetvigivetvis hör, de flyktingar attemot,tagaatt somman ger

här i kammarenfå någon vädjar tillform sysselsättning. Jag atterav
arbetslöshetstid, hurvår svårahåg,komma i hur det undervar

någonting Dethadede intemänniskorna förföllo, därför göra.attatt
syssel-tillmöjlighetdärför flyktingarnanödvändigt beredaär att

landet,kvar här iskolasättning. Därmed inte de stannasagt att men
tidendenfå åtminstone underfå dede yrkesutbildning,om

ilåta människorfarligtdet förfärligtsysselsättning. Jag är atttror, att
någontingmånader på haeller åratal gå och driva attattgatorna utan

gora.

aktuellafemtio år sedan, likaDessa yttrades för0rd, äränsom mer
låta människorockså förfärligt farligti dag. Jag det är attatttror

tilllång möjlighethär asylsökande under tidvänta utansom
meningsfull sysselsättning.

fördestruktivSom jag framhållit avsnitt 4.1 passivi väntanär en
främlingsfientlighet hos allmän-individen, den skapar misstro ochlätt

utgångspunktheten för samhället. Minoch medför onödiga kostnader
förmåga försörjasökaden asylsökande har skyldighet efterär att att

isig familj, delta undervisningoch sin alla möjlighet iatt attges
fårsvenska skolgång för inte sin dagoch ordnas barnen. Denatt som

fylld i någon sådan möjligheter tillform bör beredas andra en
meningsfull sysselsättning.

Arbete den arbetsmarknadenpå öppna

frånAsylsökande i dag undantagna skyldigheten ha arbets-är att
tillstånd i de fall asyl-Invandrarverket bedömer dess beslut iatt

frånärendet inte kommer kunna fattas fyra månaderinomatt
ståndpunktansökan. Av min varje asylsökande har skyldighetatt att

efter förmåga söka försörja sig och sin familj följer jagsom-
tidigare framhållit jag till arbete inträdabörrättenatt attanser-
omedelbart efter det ansökan gjorts.att

Formellt bör undantaget från arbetstillståndskyldigheten haatt
inträda i och med asylansökan Det visserligen ifråga-kangörs.att

inte undantaget borde gälla först sedan Invandrarverketsättas om
konstaterat avvisning med omedelbar verkställighet inte aktuell.äratt
Reglerna skulle emellertid då bli relativt komplicerade. Frågan har
heller ingen praktisk betydelse eftersom de riskerarstörre som
avvisning med omedelbar verkställighet ofta sitter i förvar. utgårJag
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någothinna utfärdakommerfrån Invandrarverket inteockså attatt
arbetstillstånd innanhafrån skyldighetenundantagbevis attom

verkställighet eller intemed omedelbarfrågan avvisning ärom
asylsökanderegelnföreslår därför den enklaavgjord. ärJag att en

arbetstillstånd.från skyldigheten haundantagen att
möjlighet arbetaasylsökande skulle haSom attmot attargument en

fåsådan skulle kunnafrån tidigare anförtsredan början har rättatt en
skäl.asylsökande egentligaöka antaletpull-effekt och utanen

skulle harunder väntetidenarbeta i SverigeMöjligheten att man-
förhoppningsöka sig hit ilocka asylsökandekunna attattmenat om-

medskulle kunnaoch ihopkunna arbeta tamanpengar somspara
sådanagrund förtillstånd beviljades. kan finnas vissinte Dethem om

måste motverkasmissbrukasfarhågor. Att attsystemet genom
medgrund avvisasuppenbart saknarasylsökande ansökanvars

vidareasylsökande kommerverkställighet. nyanländomedelbar En
svårig-i dag haarbetsmarknadslägei bättresannolikt änäven attett

arbetsmarknaden. harpå Denarbete denheter finna öppnaatt ett som
också stå för kostnaderna förfår självförvärvsarbeteinkomst matav
från samhället. Möjligheternafår bidragoch och ingetlogi att som

något sparbelopp med sig hemasylsökande arbeta ihop ärstörre att ta
ekonomiskavvisning ochRisken försåledes begränsade.mycket

väsentligttill Sverigebortkastadförlust är större.genom resaen
anförts den arbetarocksåhar iblandSom attmotargument som

fånågot löfteslagsuppfatta själva arbetetskulle kunna att senaresom
ochframstår självklarhetdetmigi landet. För attstanna en varsom
sinförmåga försörja sig själv ochsökaskyldighet efterhar atten

svårthar därförför asylsökande. Jagfamilj. gällerDetta även att
något slags löfteuppfattasförstå arbete skulle kunna attatt ett som om

kanarbete under väntetidenfå heller intehär. Jag att ettstanna anser
försvåradet skulle kunnasådan anknytning till landetgrunda atten

sökanden.avvisamöjligheterna att senare
frågan vilken utsträckning4.9 till iåterkommer i avsnittJag om

utgårbiståndpåverka detbörförvärvsarbeteinkomst som annarsav
asylsökande.till

arbetsmarknadendensysselsättning utanförMeningsfull öppna

svårtha mycket finnaasylsökande kommer sannoliktflestaDe attatt
i bättre arbets-arbetsmarknadenarbete på den ävenöppna ettett -
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tillgåarbetskraft intemarknadsläge i dag. Finns detärän attannan
sannolikt arbetsgivare vill anställa asylsökande i deatt en en som

hellerflesta fall saknar kunskaper i svenska och där arbetsgivaren inte
få behålla den anställde. Manhur länge han kan räkna medvet att

måste och ialltid räkna med asylsökande avvisas och med attatt en
ocksåbeslutet vinner laga kraft upphör automatiskt arbeta.rätten att

Som jag framhållit i föregåendei flera sammanhang det detär av
långvikt asylsökande inte passiviseras under väntetidyttersta att en en

meningsfull sysselsättning. asylsökandeFör denutan stora grupp som
få något påinte kan arbete den arbetsmarknaden det därföröppna är

någonoerhört betydelsefullt de har möjlighet till formatt annan av
meningsfull sysselsättning.

åtgärderJag har i bakgrundsavsnittet redogjort för de Invandrar-
verket vidtagit för bereda de asylsökande meningsfull syssel-att en
sättning. De riktlinjer Invandrarverket arbetar efter mycketär
ambitiösa och förtjänar allt beröm. finns dock fleraDet i dag faktorer

verkar hämmande det gäller medutveckla arbetetnär attsom
meningsfull sysselsättning för de asylsökande.

Det kan för det första svårt igångsnabbt komma med dettaattvara
påarbete alla förläggningar.nystartade Invandrarverket har dagi

påtryckningsmöjligheteringa egentliga få så mångadet gällernär att
möjligt delta; har morotvarken eller piska. Denattsom man

nuvarande lagstiftningen hindrar vidare asylsökande från utföraatt
något någonarbete kan innebära form anställning.som av

Det sistnämnda hindret kommer undanröjas för dem vistasatt som
förläggning det lagförslag lagts fram utredningenom som av om

arbete för asylsökande genomförs. Jag vill dock påpeka förslagetatt
förinte gäller asylsökande utanförbor förläggningssystemet.som
gäller mångaNär det hur skall få så möjligt delta iattman som

någon form meningsfull sysselsättning måstejag detattav anser
någonfinnas form ekonomiska incitament delta. åter-Jagattav

kommer fråga.till dennastrax
För asylsökande inte arbetar den arbetsmarknadenöppnasom

bör följande gälla i fråga sysselsättning.om .
Den vistas förläggning måste för det första skyldig attsom vara

delta i förläggningen,arbetet exempelvis det gäller städningnär
och reparationer. måsteDet klart detsmärre göras att gemensamma
arbetet betrakta ersättning för och husrum.är Asyl-att matsom
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sinsökande arbetar inte gratis förläggningen, de bidrar till egen
försörjning.

måste delta iEn asylsökande för det andra skyldig denattvara
får tillgång förläggningen.svenskundervisning han till viasom

Asylsökande måste enligt min mening alltid erbjudas studier i
föreslå asylsökande intesvenska. Jag kommer i avsnitt 4.11att att en

skall i den författningsreglerade svenskundervisningenha deltarätt att
någotinnebär emellertid inteför invandrare sfi. Det jag sättatt

enligt minifrågasätter studier i svenska. Tvärtom detvärdet ärav
asylsökande erbjuds möjligheter läramening angelägetytterst att att

Språkkunskaper aldrig helt bortkastade kunskaper ochsig svenska. är
livet under väntetiden ochkunskaper i svenska underlättar gör att

fårgår snabbare för denintegrationen i det svenska samhället som
stanna.

Även kunskaper bland dei svenska kan tänkas ochandra studier än
då så kan fungerasjälva tillvara asylsökandeasylsökande bör atttas en

Sådanaför andra studierstudie- eller cirkelledare väntar.somsom
på och färdigheterinriktas kunskaperbör med fördel kunna att ge

måste återvända.hantill för sökanden ävenär nytta omsom
måste ordna andra former förInvandrarverket sökaDärutöver

Målsättningen måsteasylsökande.meningsfull sysselsättning för vara
meningsfull sysselsättning under normalasylsökande skall haatt

vecka.åtta dag eller fyrtio timmararbetstid, dvs. timmar perper
former.Detta kan ske i olika

och In-eller ordnar arbeteInvandrarverket entreprenören
utomståendemed arbetsgivarevandrarverket träffar avtal attomen

arbete. princip kommer detasylsökande skall utföra visst Iantalett
fårutförda.inte skulle bli Detbli fråga arbetenatt som annarsom

utföras marknadsmässigainte fråga arbeten börom somvara
för asylsökande har i sitt betänkandevillkor. Utredningen arbeteom

kunna tänkbara.exempel arbetsuppgifter skullevissagett varasom
från några sådana exempel, bl.a. därföravstår jagSjälv attatt enge

uppfattassådan enligt min mening kan kommauppräkning att som
för vissa yrken.nedvärderande

Beställaren bör betala vissför arbetsledning.Beställaren svarar
ocksåmig avtalInvandrarverket. Jag kan dock tänkaersättning till att

asylsökandeersättning detta underlättar förträffas arbete utan omom
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Invandrar-inte förekommafå bör docksysselsättning. Det attatt
fåbetalar asylsökande skall arbete.verket för att

skallErsättningInvandrarverket.tillErsättningen bör alltid betalas
såledesinstämmertill asylsökanden. Jagsåledes få betalas direktinte

asyl-arbete förfrån utredningenpå förslagetdenna punkt i om
på entreprenadförläggningsökande. Har Invandrarverket lagt ut en

och intelikaså Invandrarverketersättningen tillfallaskall entre-
incitament förekonomiskaEventuella entreprenörenprenören.

fastställs i entreprenadavtalet.
Invand-ochordnar arbeteInvandrarverket eller entreprenören

förenskild arbetsgivare arbeterarverket träffar avtal med enomen
Även direktfall betalas eventuell ersättningasylsökande. i dettaviss

ersättninggäller beträffandetill Invandrarverket. l övrigt motsva-
rande regler under lsom ovan.

måste för asylsökandeInvandrarverket bevaka arbeteatt ett en
går reguljärt arbeteoch 2 inte till blienligt 1 över att ett somovan

utföras marknadsmässi villkor.borde ga
på meningsfull sysselsättning bör gälla inteKravet deltagande i

ocksåden på för asylsökande borbara bor förläggning utan somsom
Invandrarverket ordnahos släkt och Möjligheterna förvänner. att

arbete för dem visserligen i praktikenbor enskilt torde varasom
små.ganska Som jag framfört i avsnitt 4.4 bör dock kommun somen

efter överenskommelse med asylsökandeInvandrarverket emottar
skyldig också meningsfull sysselsättning. börordna med Manattvara

vidare förutsätta dekunna de bor hos släkt och deltar ivänneratt som
vanliga sysslor förekommer i hem.ettsom

Min uppfattning kravet deltagande i meningsfull syssel-att
sättning skall gälla för den bor utanför förläggnings-även som

leder till jag lagförslagen från utredningensystemet att attanser om
arbete för asylsökande inte genomförasbör i nuvarande skick. Den
föreslagna lagen arbete för asylsökande såledesbör inte gälla baraom
för asylsökande på förläggning för alla asylsökande. Omutan ett

med tillfälliga uppehållstillstånd för vissa kategorier asyl-system
sökande skulle genomföras ocksåbör lagen omfatta denna grupp.

Som jag framhållit bör det alltid till Invandrarverketovan vara
eventuell ersättning för utfört arbete erläggs. Risk finnssom en

den asylsökande kan komma utnyttjas. Med hänsynatt attannars
härtill bör det därför också Invandrarverket avtals-ärvara som
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förläggningasylsökanden finnsfalli detslutande även att enpart -
drivs annan.som av

meningsfullideltagiltiga skäl vägrarDen att sys-utansom
biståndekonomiskterhålla reduceratbörenligtselsättning ettovan

ålder,exempelvisdelta kanskäl inteuppehälle. Giltigatill sitt att vara
valmöjligheternågrabarn. Närvårdnad och tillsynellersjukdom av

med in-sambandbeaktas. Isynpunkterasylsökandensfinns bör egna
varje asyl-förplan läggasförläggning börpåskrivning uppenen

asylsökandeEnolika aktiviteter.deltagande irörandesökande som
omfattningi densysselsättningmeningsfullerbjudaskaninte som

bidrag.några reduceradedrabbasgivetvis inteskallskisserats avovan
utsträckningfrågan i vilken4.9 tilli avsnittåterkommerJag om

någondelta ivillför den intebistånd bör reducerasekonomiskt som
sysselsättning.meningsfullform av

sjukvård asylsökandeföroch4.7 Hälso-

hälsoundersökningtillharflyktingarasylsökande och rättSamtliga en
förredogjortjag2.1.6 hartandvård. avsnittIochsjuk-och till akut

tandvårdenochsjuk-reglerar hälso-,förordningarochlagarde som
kostnaderna.redogjort förjag2.4.2 hari avsnittoch

vården ochutnyttjandetgällerdetvi haftutvecklingDen när av
ägnadalarmerande intehögstfråga kostnadernadärmed i är menom

förvåna.att
tandvård.sjuk- ochi sighandläggningstidernalångaDe genererar
underochsjukdomarpsykosomatiskapå asyl kanOro i väntan enge

någonfåonormaltår det intehalvtochpå kanske är attperiod ettett
behöver kureras.åkommaakut som

ochsjuk-länderna harflyktingproducerandedeMajoriteten enav
landettillgång 1-lartill.välsituerade harhand detandvård i förstasom

Allmänresursknapp.regelsjukvård, denallmänutbyggd är somen
sällandärför inteharovanlig. De kommertandvård ettär upp-som

vård.behovdämt av

Hälsoundersökning

från smitt-allmänhetenskyddasyftar tillHälsoundersökningen att
så densjukdomarakutaupptäckaoch tillsjukdomar att en-attsamma
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skildes hälsa inte enskild asylsökande kan inte tvingasriskeras. En att
genomgå alldeles uppenbarthälsoundersökning det inte är atten om

flesta dockhan fara för folkhälsan. De asylsökande väljerär atten
erbjudande.anta ett

Inom råder delade meningarsmittskyddsläkarorganisationen om
vilka åtgärder ingå hälsoundersökningen vilkaskall i ochsom om
asylsökande skall få tillgång till undersökningen. Vissa läkaresom

skall omfattande undersökning, läkarealla erbjudas andraattanser en
de kommer från högenderniska områden fåendast skallattanser som

sakfråganerbjudandet. har ingen kompetens iJag kan dockmen
konstatera allmänheten erbjuds hälsoundersökningar endast denäratt
ingår i någotriskgrupp slag.en av

Enligt min mening bör erbjuda asylsökandeendast hälso-en
undersökning då det finns risk för folkhälsan. Att undersöka asyl-
sökande hitta andraför smittosamma sjukdomar uppfattar jagänatt
till viss del oetiskt. asylsökande tillgång vårdDe har endast tillen som

de känner sig akut sjuka. Att undersökningar sjukdomardärnär göra
upptäcks, sedan vårdavi inte kan därför de inte täcksattsom av
akutbegreppet, därför diskutabelt.är

Som jag i avsnitt 2.1.6 anför föredragande statsrådet i dennämnt
s.k. sparpropositionen 19929350prop. det finns flera skälatt att
begränsa hälsoundersökningarna. Jag instämmer i de bedömningar
som gjorts i nämnda proposition.

Akut tandvårdsjuk-och

Asylsökande inom Invandrarverkets mottagningsorganisation har en
god tillgång till sjukvård, många gånger tillgångstörre än män-en
niskor i omkringliggandedet samhället. flestaDe anläggningar har
sjukvård på själva anläggningen eller i anslutning till den. Jag anser

asylsökande fortsättningsvis skall ha tillgång till akut sjuk-ävenatt
vård. Tillgången skall dock inte för befolkningen istörre än öv-vara
rigt. Den tillgång sjukvårdtill redan finns i det svenska samhälletsom

tillräcklig för ocksåtäcka de asylsökandesär behov.att
Jag asylsökande bör sjukvård i första hand på vanligaattanser ges

vårdcentraler lnvandrarverket redan dagi ansträngningar förgöretc.
nå dit. Dock tycks lnvandrarverket ha den erfarenhetenatt att ortens

vårdcentral vid upphandling hälso- sjukvårdoch ofta visat sigav vara
dyrare privat läkarbolag. lnvandrarverketän skall givetvist.ex. ett
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i fortsättningen sjukvård på kostnadseffek-upphandla detäven mest
tiva Andra åtgärder, såsom också in förbörsättet. patientavgift, sättas

dämpa överkonsumtion sjukvård. åter-eventuell akut Jagatt av
kommer till detta nedan.

Diskussioner asylsökande tillgångförs skall ha till akut tand-om
vård. De flesta tandvårdsförsäkringländer saknar utbyggd ochen
beviljar inte asylsökande akut tandvård. Jag dock asyl-attanser
sökande i framtiden skall ha till tandvård. Akut tand-akutäven rätt
värk minst lika besvärligt för den enskilde akutaär t.ex. mag-som
smärtor.

Spännvidden i läkares tolkning akutbegreppet Inomår stor.av
socialstyrelsen pågår omarbetning de Allmänna råd senasten av
19888 Hälsovård för flyktingar och asylsökande reglerarsom

Ävenvården.bl.a. den akuta Socialstyrelsen framdeles kommerom
föreslå sjukdomrestriktiv tolkning vad akutäratt en mer av som

kommer spännvidden i tolkningen kvarstå. kanbegreppet Jagattav
dock inte denna spännvidd problem. När Invandrarverketettse som
tecknar sjukvårdsgivare,avtal med har myndigheten privilegiet atten
formulera problemen och kan därmed klart tala villvadom man
köpa. Om visar sjukvårdsgivarendet sig har alltför generösatt en
tolkning akutbegreppet, kan Invandrarverket initiativ tillta attav
Socialstyrelsen, verksamheten.tillsynsmyndighet, granskarärsom
Om Invandrarverket inte kan myndighetennöjt, alltidär säga upp
avtalet.

Hälsoundersökningar tandvårdoch akut sjuk- barn.och för

Asylsökande barn bör, enligt min mening, behandlas fastboendesom
bådebarn vad akut sjuk- och tandvård, hälsoundersökningar,avser

vaccinationer då barnet tillståndEndast har sjukdom, inteetc. en vars
kan förbättras under asyltiden, kan åtgärderna. Avbegränsaman

följer jagdetta handikappat barn, i och föratt att t.ex. ettanser som
inte akut få sådansig sjuk, skall hjälp handikappet underlättas.är att
villJag betona vikten Socialstyrelsens Allmänna råd följs närattav

frågadet gäller akutbegreppet i barn.om
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Tortyrskadade psykiskt sjukaoch

Jagbeträffande dessatillämpasAkutbegreppet bör även an-personer.
vidmåste avbrytasin åtgärdersåledes inte skall sättaatt somser man

kommunplacering.utvisning eller vid enen

Asylsökande bor kommuniute ensom

självautökad möjlighethaasylsökande framdeles kommerOm atten
avtal med de be-tecknamåste Invandrarverketvälja de vill bo,var

tandvård för dessasjuk- ochför akutrörda landstingen ersättningom
ersättningstatligförordningen32 §Den bestämmelse ompersoner.

Invandrarverketm.m. i dagflyktingmottagandeför säger attsom
bort. Jagutomlänsavtalet bördet s.k.skall betala ersättning enligt tas
på inne-ha synpunkteruppdraginte ligger inom mittdet attattanser

fråga förfrämsthållet de skall träffas. Deti avtal är ensom
Invandrarverket och landstingen.

Patientavgiji

Ärefterfrågan. till-all medför fria tjänsterInom verksamhet storen
efterfrågan. För dämpagången god ökartjänsterna dessutom att

kostar leva iefterfrågan bild vad detoch för realistisk attatt avge en
sjuk- och tand-skall betala för sinaSverige, asylsökandejag attanser

Nivån detpå samhälletvårdsbesök övriga i gör.sättsamma som
1992 till-ekonomiska biståndet efter den l decembertorde även vara

asylsökande ofta iräckligt hög utgifter. Omför täcka dessa äratt en
få bidrag enligt lik-särskiltbehov akut vård, torde han kunna ettav

finns för den del allmän-nande 15-kort, redansystem, typ avsom
ofta uppsöka läkare.heten behöver t.ex.som

Huvudman

pågår för hitta möjligheterInom Invandrarverket utredning attatten
innehållet i den hälso-, sjuk-kostnaderna. Bl.a. överpressa ser man

tandvårdoch asylsökande erbjuds. Det är att attnotera,som en
hålls samtidigtInvandrarverket för kostnadernahar att nere,ansvar

Rådden sjukvård Allmännaskall följa Socialstyrelsenssom som ges
smittskyddsläkarnas rekommendationer. det finnsJagsamt attanser,

anledning denna ordning. eller de myndigheterDenöveratt se som
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tand-sjuk- ochinnehållet i hälso-,utformningenförhar avansvar
också kostnaderna.vården bör bära

frivilligaiflyktingar kommun4.8 Mottagandet av -
organisationers roll

Schablonbidragen

kommu-det gäller detNågra genomgripande förändringar närmer
Som jaginte motiverade.flyktingmottagandet jagnala varaanser

4.6 arbeteframhållit jag lagt fram i avsnittbör de förslagtidigare om
också underlätta detasylsökande i hög gradföroch sysselsättning

fåttsjälvunder väntetidenflyktingmottagandet. Denkommunala som
fått sedanleva aktivt börfamilj ochför sig och sinta somansvar -

det svenskakomma in iuppehållstillstånd beviljats snabbare kunna-
samhället.

nuvarandehåll framförts defrån kommunaltDet har ibland att
inte alltidflyktingartill kommunerschablonbidragen emottarsom

ocksåhar i sinslår Riksdagens revisorerhelt rättvist. rapport
framhållitoch resultatinriktning19919212 Invandrarpolitikens att

motverkaschablonbidragen i vissa fall kanutbetalningreglerna för av
kommunbl.a.Revisorerna pekarkostnadseffektivitet.hög att att en

månader flyktingenefterfår schablonbidrag redanfullt även omsex
Revisorerna finnertill kommun.därefter flyttaromedelbart en annan

då gjortkommunen inteeftersom den förstadetta olämpligt ännu av
hellerschablonbidraget ochmotsvarande helamed beloppett

introduktionsprogrammet.hunnit avsluta
för sinståndpunkt börkommunernaMin ersättasär statenatt av

flyktingmottagandet. ersättning bör betalasroll Dennai ettut som
krävade faktiska kostnaderna skulleschablonbelopp. Att ersätta en

såväl den statligaadministration hos kommunernaomfattande som
många kostna-skall ersättningen. Eftersommyndighet betala utsom

sådantsäkertsvåra beräkna det heller intekander är att ettattvara
rättvist.skulle bli särskilt mycketsystem mera

lämpligtnivån på schablonbidragensjälvfallet viktigtDet ärär att
betalashur schablonbelopp skallliksom reglerna föravpassad utatt

så utformadeflyttar mellan olika kommunerflyktingarför är attsom
tänkbart änd-så rättvist resultat möjligt. Detde är attett somger
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ringar bör såväl storlekdet gäller schablonbidragensgöras när som
frågaordningen för utbetalningen. bör emellertid enligt minDenna

mening lösas fastställd ekonomiskförhandlingar inomgenom en-
mellan och Kommunförbundet. därförJag intestaten attram avser-

någotlägga schablonbidragen.förslag det gällernär

introduktionsersättning flyktingarför

I avsnitt 2.3.2 har jag för förslag till introduktions-redogjort det
ersättning för flyktingar 1999192l72.lagts fram i För-som prop.
slaget innebär kommunerna möjlighet under intro-att attges en
duktionsperiod bevilja introduktionsbidrag i stället för socialbidrag
till flyktingar och andra utlänningar omfattas det kommunalasom av
flyktingmottagandet.

Jag instämmer i departementschefens bedömning i propositionen att
introduktionsersättning för fåi stället socialbidrag bör kunna flera
positiva effekter. såväl frågaDet gäller i den enskilde flyktingensom
motivation aktivt delta i introduktionsprogram vadatt ett som avser
organisation, administration och effektivitet. Förslaget ligger väl i
linje med de förslag jag tidigare redovisat det gäller asylsökandenär
på förläggning och syftar till aktivera den enskilde ochatt attsom

kostnadseffektivt.göra systemet mer

Frivilliga roll flyktingmottagandetorganisationers i

Frivilliga organisationer medverkar påi dag mängd olika i detsätten
kommunala flyktingmottagandet. såvälDet gäller invandrar och-
flyktingorganisationer svenska organisationer. Bland desom van-
ligaste verksamheterna kan nämnas

kontakt och fadderverksamhet,- -
studiecirklar,-
anordnande studiebesök och utflykter,av-
rådgivning,-
caféverksamhet hemgårdsaktiviteter,och-
hantverkskvällar.-

De aktiviteter anordnar organisationerna inämnts storsom ovan
organisationerutsträckning på bekostnad. De flesta har dockegen

någon form kommunalt stöd för allmännasin verksamhet och dettaav
utgårstöd i vissa fall med högre belopp det eljest skulle ha gjortänett
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med hänvisning till den frågaverksamhet organisationen bedriveri-
bland invandrare. förekommerDet dock specialdestinerade bi-även
drag från kommunen till organisationen för viss klart definieraden
verksamhet.

När det gäller svenskundervisningen sfi det vanligt kom-är att
någonuppdrar ofta studieförbund, förett attmunen annan, svara

sfi inom kommunen. Här kan tala form entreprenad-man om en av
avtal där kommunen direkt köper tjänst från entreprenör.en en

direktivenI för min utredning påpekas det håll iandra värl-att
den förekommer frivilligorganisationer åtar sig helaatt taatt ansvaret
för flykting till dess arbete och bostad ordnatspermanenten genom

organisationen adopterar flyktingen. En helt motsvarande ord-att
ning enligt min mening inte möjlig Sverige.i Det grund-är är en

vårtläggande princip i land utländsk medborgare beviljatsatt en som
tillstånd för bosättning Sverige såi långt möjligt likställdskall vara
med svensk medborgare. Det innebär bl.a. flyktingen haratten

rättigheter alla andra biståndhär i landet det gällernärsamma som
enligt socialtjänstlagen och i fråga förmåner.övriga socialaom

Jag inte någon ändring bör ske i dessa avseenden.attanser
ovanståendeMot bakgrund måste också åtagande frivillig-ett av en

organisation i Sverige fåflykting begränsadatt ta emot en en mer
innebörd mångai andra länder. exempelvisKommunen kan inteän
avhända sig sin skyldighet bistånd enligt socialtjänstlagen tillatt utge
den i behov det.ärsom av

Vid mina kontakter olikamed frivilligorganisationer har det fram-
kommit deras intresse adoptera flykting främst inriktaratt attav en
sig på möjligheten hit flykting eller anhörig till flyk-näraatt ta en en
ting inte skulle ha beviljats tillstånd här. Organisationernasom annars
har också åtagandeförklarat från måstederas sida be-att ett avse en

förslagsvis år.gränsad tid, Det skulle dock efterinnebära dennaett att
fåtid kommunen skulle hela försörjningsansvaret för dåden intesom

försörja sig själv. sådankan En ordning skulle enligt min mening inte
lämplig.vara

Vad jag anfört innebär inte jag inte kommunatt attovan anser en
kunna lägga såbör delar flyktingmottagandet möjligt,ut stora av som

frivilligorganisationer, påexempelvis till form entreprenad.en av
Men denna dåentreprenad kan inte omfatta det ekonomiska ansvaret

flyktingen. ocksåför Jag frivilligorganisationerna kan göraattmenar
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flyk-mottagandetinsatser idet gäller socialainsatser när avstora
hållmångaockså pådetförekommerRedan i dagtingar i kommunen.

flyk-delförnågonuppdrarkommun att en avsvaraatt annanen
svenskunder-exempel dettautmärkt ärtingmottagandet. Ett

visningen.
någon handöverlåter tilli dagNär kommun att ta omannanen

alltid i denflyktingmottagandet sker detnågon kommunaladel detav
överlåtsvissmottagandet fördelformen begränsadatt gruppenaven

emellertid intehindrarregelsystemetpå Det nuvarande enannan.
för in-frivilligorganisationöverlåta tillkommun att taatt ansvaren

från-tagits i kommunenviss flyktingtroduktionen emotsomav en -
berätti-flyktingen kanförmåner olika slagde socialasett som varaav

dennamening borde kommunernagad till. Enligt min ävenpröva
vissmottagandetöverlåta förmodell, dvs. att ansvaret av ensenare

då organisationensskulleindivid till frivilligorganisation. Det varaen
får den svensk-aktiveras och hantill flyktingen attattattansvar se
för skallhanutbildning i övrigt kan krävasundervisning och attsom

få arbete och försörja sig själv.kunna
självfallet det finnsskisserat förutsätterEn ordning jag attnusom

också hos organisa-bara hos kommunernaintresse för det inte utan
har jagmed olika frivilligorganisationertionerna. Vid mina kontakter

intresseradefått det intrycket organisationerna är att ut-att mest av
emellertidveckla den verksamhet finns i dag. Jag atttyp anserav som

prövadesskulle intresse ordning därdet stort att en orga-vara av en
eller individ. Jagnisation för bestämd familjstörretar ett ansvar en

några författningsändringar krävs för det skallkan dock inte att attse
bli möjligt.

När kommun i däg uppdrar utbildningsanordnare att svaraen en
för svenskundervisning för invandrare sker detta normalt attgenom
kommunen träffar avtal med eller flera anordnare. Enligt minen
mening bör kommunerna i utsträckning företa regelrättstörre en

Påupphandling denna dettjänster. gäl-sätt närtypav av samma som
ler förläggningsverksamheten fåbör därigenom kunna bästaman
resultat till lägsta kostnad.

såledesMin uppfattning frivilligorganisationerna kan och börär att
spela och viktig roll i det kommunala flyktingmottagandet. Attstoren
lokala frivilligorganisationer sig i flyktingmottagandet harengagerar

positiv effekt inte bara för den enskilde flyktingen förävenutanen
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så in iomgivningens attityder. Flyktingen bör kunna kommasätt
skulledet svenska samhället snabbare och lättare vadän som annars

möjligt.vara
några områden frivilligorganisationernaJag har pekat därovan

dag engagerade. Jag kan emellertid inte det skulle mini är attse vara
uppgifteruppgift vilka organisationerna börnärmareatt somange

måsteför. sak för varje enskild organisationDet attsvara vara en av-
på utsträckning kan villvilket och i vilken ochgöra sätt man engagera

förutsättningarnasig. också övertygad de lokala kanJag är attom
kommuner.Vad frivilligorganisationvariera starkt mellan olika en

utsträckning på viljan och hoskan beror iuträtta stor engagemanget
medlemmarna i lokal förening.de enskilda en

således uppgiftJag det inte min vad frivillig-att angeanser vara
organisationerna bör syssla med inom det kommunala flykting-

framhållavill emellertid kommunerna börmottagandet. Jag att noga
bör läggasvilka delar mottagandet och undersökapröva utsomav om

åtadet finns någon frivilligorganisation kan och vill dessasigsom
uppgifter.

bistånd till asylsökande4.9 Ekonomiskt

Nivån på biståndet4.9.1

Enligt mina direktiv bör jag villkoren för olika formeröverväga av
bistånd nivån förmånerna. Frågan nivånasylsökande samt om

biståndet fårdet generella överspelad. Som jagnumera anses vara
redovisat i bakgrundsavsnittet har regeringen denna punkt före-

frångripit utredningen och beslutat sänkning den 1 decemberom en
1992 nivån de hittillsvarande dagbidragen. Jag avsnittenhar iav
2.1 och 2.4 redogjort för tidigare och nuvarande nivå på dag-

Någonbidragen. ytterligare generell sänkning enligt min bedöm-är
ning inte motiverad eller lämplig.

För asylsökande vistats tid i kommun kan i dag ideten som en en
uppstå bistånd såvälvissa fall tveksamhet det kan föreligga tillrättom

biståndenligt lagen asylsökande enligt socialtjänstlagen.om som
Frågan fallhar praktisk betydelse främst för det asylsökandeatt en

någon tid släkting och därefter begärbott hos hjälp kommunenen av
till bostad därför inte längre kan eller vill bo till-atten egen man
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kommunenmedföradetavsnitt 4.5 kaniSom jag berört attsammans.
därförhandbostadasylsökande ordnar attsöker hindra att egen -

hakommanågon tid kaneftersökandenför atträdd ansesär attman
skyldigkommunen ärtill kommunen attsådan anknytningfått att

socialtjänstlagen.bistånd enligtlämna
lagenmellanpunktdennakonfliktereventuellaundvikaFör att

social-föreslår jagsocialtjänstlagenasylsökande ochbistånd attom
bi-framgår tillklartså det rätt1980620 ändrastjänstlagen attatt

biståndtillharför denföreligger rättlag intestånd enligt denna som
m.fl.asylsökandebiståndtill1988153enligt lagen rättom

bestämmelser,övrigasocialtjänstlagenssjälvfalletbörDäremot exem-
ungdomar,barn ochförkommunenspelvis omomsorgeransvarom

asylsökande.förgälla även
måste finnasdetuppfattningredovisat min4.6 jagavsnitt harI att

delta iasylsökandeförincitamentekonomisktnågon form attav
också framförtharväntetiden. Jagundersysselsättningmeningsfull

för dendagbidraget reducerasden formendetta bör ske i att somatt
syssel-meningsfullnågon formdelta iskälgiltiga vägrar att avutan

sättning.
SOUbetänkandehar i sittasylsökandearbete förUtredningen om

sysselsättningmeningsfulliden deltar199269 föreslagit att som
skälgiltigadendagbidrag ocherhålla förhöjtskall utanattett som

realitetenvilket ibidrag,erhålla reduceratskalldeltavägrar ettatt
nivåer bidragen.olikaskulle innebära tre

sysselsättningi meningsfulldeltarinte denSjälv jag att somanser
framhållit inledningsvisSom jagnågot förhöjt bidrag. ärerhållaskall

förmåga skall bidramånasylsökande iutgångspunkt varjemin att av
måste detdeltaväntetiden. Attunderförsörjningtill sin varaegen

betalasärskilt. Attpremierasskall behövanormala inte ut ettsom
måste också enligt mindeltarasylsökandebidrag till deförhöjt som

förökning kostnadernaoväsentligintemening innebära mot-aven
asylsökande.tagandet av

med verkangenomförtsdagbidragensänkningEfter den somav
bidragenför reduktion1992från decemberden 1 är utrymmet aven

klarändå viktigtdetJag görasjälvfallet begränsat. att enanser vara
konsekvensermedför ekonomiskadeltamarkering vägran attattav

reducerasbör kunnabedömning bidragetMinför sökanden. är att
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med cirka 10 kronor dag för den giltiga skäl vägrarutan attper som
delta i meningsfull sysselsättning.

Giltiga skäl inte delta kan exempelvis ålder, sjukdom elleratt vara
bam. Jag medveten det särskilt i inled-är attomsorg om egna om -

ningsskedet börjar tillämpa de reglerna kan svårtnär man nya vara-
i varje enskilt fall bedöma giltiga skäl skall föreliggaatt om anses

eller inte. Beslut reducera dagbidrag kan emellertid överklagas tillatt
förvaltningsdomstol. Härigenom kommer praxis läggas fastatten som
också kan och bör kompletteras med föreskrifter från Invandrar-
verket. inledande svårigheterDe kan uppkomma vid tillämpningsom

de reglerna bör därför relativt snabbt kunna övervinnas.av nya
Invandrarverket i 1992har oktober utfärdat föreskrifter vilkenom

ersättning asylsökande har inkomst förvärvsarbete skallsom av er-
förlägga logi och fri Jag mig inte ha anledning inmat. attanser

på de belopp Invandrarverket fastställt. Jag vill emellertidsom
understryka det enligt min mening väsentligt asylsökandenäratt att

får behållaalltid delviss inkomsten för räkning och atten av egen
måstedenna del överstiga det belopp utgåttskulle hasom annars som

dagbidrag. måsteDet löna sig arbeta. framgårDetta inte klartatt av
de föreskrifter Invandrarverket utfärdat.

dettaI sammanhang vill jag också framhålla det enligt minatt
mening otillfredsställande till fritt logi föreligger för allaär rättatt
asylsökande med undantag endast för den har inkomst för-som av
värvsarbete. Enligt min mening bör också den har andra till-som
gångar eller inkomster kunna åläggas betala för logi för-att en
läggning.

bistånd4.9.2 Utbetalning av

Som framgått bakgrundsbeskrivningen betalas i dag dagbidrag förav
den vistas förläggning Invandrarverket medan dagbidragutsom av
för asylsökande vistas i kommun betalas kommunen.uten som av
Dagbidrag betalas i regel fjortonde Självadag. utbetalningen ärut var

bådeför Invandrarverket personalkrävande kostsamoch procedur.en
Flertalet bidrag ocksåbetalas kontant Det innebär kostnaderut stora
för och bevakning betydande penningsummor. Man hartransport av
inom Invandrarverket uppskattat de totala kostnaderna till 22-27ca
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förläggningarflerårligen. fler asylsökande ochmiljoner kronor Ju
kostnaderna.finns desto högre blirsom

undersöktInvandrarverketinomEnligt vad jag erfarit har man
bankbetala bidragenolika möjligheter sätt,annatatt ut genom

olika skäl har dessapå konton. Avoch insättningeller post genom
därförsekretesskäl ochgenomföras, bl.a.inte kunnatplaner ännu av

legitimationshandlingar. Invandrar-så många saknarasylsökandeatt
långt framskridna överläggningarbefinner i dag iverket sig dock

ochmed sparbankerna.posten
dagbidragen skulle kunna inne-enklare form för utbetalningEn av

bör be-har därför jagbära inte obetydliga besparingar. Jag ansett att
fråga i överväganden.handla denna mina

måste min meningbästa formen för utbetalning enligtDen attvara
ellerpå betalas via bankbidragen in konto ellersätts sätt utannat

asylsökande mångahar problemet medJag redovisat attpost. ovan
fåsvårtgånger saknar legitimationshandlingar och därför kan ha att

erfaritbank Enligt vad jag kommerkontanter via ellerut post.
Invandrarverket framtid börja utfärda nöd-inom relativt nära atten

tiden utrednings-vändiga handlingar för alla asylsökande under
sluss. Detta problem bör därför kunna lösas.

måsteNär det gäller skall för utbetalningen beaktasvem som svara
för få formden utbetalningen kommer regis-att attsom svarar en av

måsteasylsökande i landet. Av sekretesskäl därför uppgiftenöverter
rimligen ligga dåmyndighet. Det kan i och för sig tyckasen
naturligt Invandrarverket för utbetalningen.Det finns dockatt svarar

myndighet har erfarenhet utbetalningstoren annan som av pengarav
nämligen Centrala studiestödsnämnden CSN. CSN inte barasvarar
för utbetalning också framgåttstudiemedel avsnittutanav som av-
2.2 hemutrustningslån till flyktingar. allra flesta asylsökandeDeav-

får i landet kommer därför så småningom få utbetal-stanna attsom
ning från CSN i samband hemutrustningslån.med söker Motatt man
denna bakgrund har jag kontaktat CSN i frågan.

CSN har vid mina underhandskontakter förklarat sig positivavara
till utbetalningarna. CSN skulle då också förkunnaöveratt ta svara
utbetalning dagbidrag för asylsökande vistas i kommun. CSNav som
har förklarat omgående efter beslut dagbidrag kan betalaatt man om

antingen insättning eller s.k.kontout pengarna, genom genom
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utbetalning be-beskedetEfter det förstasparbanksutbetalning. om
fallså i följandeCSN i fall aviseringhöver

därför sökan-exempelvisskall upphöra,utbetalningarna attom-
uppehållstillstånd,fåttellerden lämnat landet

flyttardärför sökandenändras, exempelvisbeloppet skall attom-
ingått förläggning medtillfrån fri kostsluss där mat-egenenen

hållning,
personuppgifter ändras.asylsökandensom-

skulle underlättasutbetalningarnavidare förklaratCSN har att om
sig för-har i och förtilldelas Jagasylsökande kunde personnummer.
svenskemellertid pekaståelse synpunkt. Jag villför denna att en

användandetkomma innebäraEG-anslutning kan att att person-av
innebäraexempelvis kommamåste inskränkas. Det kan attnummer

konto iförinte längre kan krävas öppna ettattatt personnummer
bank.svensk

. iCSN med investering ADB-kostnaderna räknardet gällerNär en
årlig drifts-ochpå 3,5 miljoner kronoroch utrustningsystem enca

således innebäraskullekostnad 8 miljoner kronor. Det en avse-ca
årskostnader på 22-27förhållande nuvarandetillvärd besparing i ca

miljoner kronor.
föreslår uppgiften förovanstående bakgrund jagMot attatt svara

såvidaCSN inte i framtidenförs tillutbetalning dagbidrag överav -
billigaresjälvt kan detlnvandrarverket göra .

Lån för bidrag4.9.3 i stället

Bakgrund

ekonomiskt bi-alldeles uppenbart behovasylsökande harDe flesta av
utblottade eller grundstånd, på grund deantingen är attatt avav

tillgångar faktiskt Samtidigt finnsförfoga de deinte kande äger.över
skulle kunna för sindel asylsökandeanledningdet antaatt att svaraen

till det, antingenförsörjning de tvungna genomvaregen om
fört hit eller släktingar. Dettillgångar de med sig an-genomsom

levnadsnivå asylsökandestyrks den ekonomiskatagandet somav
möjlig de levde endast deibland har och inte skulle vara omsom

erhåller från det svenska samhället.bidrag de
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När asylsökande söker ekonomiskt bidrag försäkrar han atten om
han inte har några tillgångar. Utredaren har egentligen inga möjlig-
heter kontrollera denna hanDet enda kan göra äratt utsaga. att
understryka oriktiga uppgifter beivras ikommer ochatt att att man
Sverige påallvarligt brott intygandedet osant det innebärser som

lämna felaktiga uppgifter. Ibland framkommer i efterhandatt att
sökanden tillgångaruppenbart har i form exempelvis bilegna av en
eller dyrbara dåsmycken. Handläggaren samtal medtar ett nytt
sökanden det sällan någon åtalanmälan till följer.ärmen som

De regler finns för samhällets ekonomiska skyddsnät byggersom
4på förståelse för, och lojalitet de idéerstor acceptans moten av som

baserar på.sig Den vill missbruka socialförsäkrings-systemet som
ii dess olika delar kan relativt lätt det.görasystemet

Om asylsökande lämnar oriktiga uppgifter sina tillgångar ären om
hans agerande djupt mänskligt och i hans livssituation alldeles nöd-
vändigt. I den osäkra värld den asylsökande lever i givet-detärsom

såvis han i första hand till sig och de sina. l dag han hanatt vet attser
har sin försörjning tryggad det svenska samhället, igenom morgon
kan han utvisad och inte hur han skall försörja och sinsigvetavara
familj. Därför omfattar hans lojalitet i första hand den närmasteegna
kretsen inte det svenska samhället. Det svenska socialförsäkrings--

dessutom mycket främmande obegripligtoch för flestaär desystemet
Mångaasylsökande. exempelvis det inte den svenskaärtror att staten

betalar för deras uppehälle frånkommerutan attsom pengarna
Förenta Nationerna.

Arbete basen för försörjning i Sverige liksom i allaär andra län-
der. Som jag tidigare gångerflera framhållit måste så långtdetta
möjligt gälla asylsökande. Jag har i avsnittäven 4.6 och tidigare i
detta åtgärderavsnitt föreslagit få så mångaför asylsökandeatt som
möjligt arbeta eller delta i någon form meningsfull syssel-att att av
sättning. Därutöver krävs enligt min mening asylsökande påatt ett
bättre i dag frånredan början får klart försätt än sig vad det kostar

leva Sverige.i Det skulle underlätta omställningen till livatt ett utan-
för förläggningen där måste det fulla för denta ansvaretman egna
ekonomin. Reglerna måste utformas så den asylsökandes kreativitetatt

förmågaoch lyfts såfram, fårhan realistisk bildatt ta attansvar en
kostnaderna för leva och bo Sverige såi och icke önskadeattav att

effekter bidragsberoende och bidragsfusk minimeras.som
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asyllânFörslag om

i fleralån för har diskuteratsasylsökande i stället bidragAtt sam-ge
orimligtFrågan har alltid fallit. harmanhang tidigare. Det ansetts att

skuld storlekfår i samhället medden asyl skall komma ut en varssom
längre handlägg-påverka och skulle bli högrehan inte kunnat som

ellerden avvisasningstiderna Vidare har pekat attman som
något lån.tillbakaaldrig skulle komma betalautvisas sannolikt att

Samtidigtlån anförts givetvisDe väger tungt.argument mot som
lån skulle kunna fylla demed i stället för bidragjag ett systemmenar

dåförutsätterpå biståndssystem jag skisserat. Detkrav ett som ovan
så väljalånesystemet asylsökande själv kanutformas attatt att varaen

lång detta Detavgjort, hur tidskuldfri asylärendet ärnär oavsett tar.
möjlighetdå formen den asylsökandeskulle ske i den attatt ges

arbete denlånet väntetiden. harbetala av under Den ettsom
meningsfull sysselsättning enligtmarknaden eller deltar iöppna som

då någon skuldavsnitt 4.5 skulle inte haden modell jag skisserat i
iolika skäl inte kan deltaväntetiden slut. Denkvar när är som av

någonhanågon meningsfull sysselsättning skulle heller inteform av
då för den gil-skuld skuld skulle föreligga endastkvar. En utansom

sysselsättning.delta i meningsfulltiga skäl vägrar att
enligt följande prin-Lån asylsökande skulle kunna konstruerastill

ciper.
utrednings-lån i anslutning till inskrivningAnsökan görsom

måste under sökanden. Varjesluss. Ansökan skrivas vuxen personav
Minderåriga första handbarn omfattas iansökan.gör av avegen

återbetalnings-kan bliOBS barnet aldrigmoderns ansökan. att
vårdnadshavareåterbetalningsskyldigheten ligger denskyldigt,

i ställetfått lånet. får underteckna med tumavtryckAnalfabetutsom
för underskrift.

minderåriga vårdnadshavare kan ansökaEnsamstående barn utan
lån förlån. enligt svensk lag inteFörmyndare kan ta omyn-uppom
ensamståendeFörsamtycke Överförmyndare.digs räkning utan av

betalas liksom hittills.18 år torde därför bidrag behövabarn under ut
dålåneansökan upplyses hel-vill undertecknaDen inte attomsom

minderårigautgå. barnbistånd För medföljandeler inget kommer att
på ensamståendesådana förutbetalas fall bidragi sättsamma som

minderåriga barn.
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Skuldebrevet utformas så lånar uppehälle undersökanden till sittatt
lånet. sådanväntetiden angivande belopp för Medvisstutan av en

svårtkonstruktion kan bli driva lån utomlandsdet visserligen inatt
dessa ändå flesta fall små.möjligheter bedöms i demen som

Beslut lån Asylsökandebör alltid fattas Invandrarverket.om av
får förinte vistas utredningssluss vända sig till slussnärmastesom

hjälp med ansökan. Detta kan ske i samband med sökanden hän-att
tillvisas utredningsslussen för utredning i asylärendet.

Behovsprövning. har förmögenhet storlek börDen visssom av
berättigad lån. någontill Det torde knappast förekomma attvara

vid ansökningstillfället har inkomst förvärvsarbete. Hänsyn till in-av
förvärvsarbetekomst därför inte vid ansökningstillfällettasav men

leda lånebeloppet påkan till reduceras sättatt senare samma som
dagbidrag i dag kan reduceras.

Storleken på lånet Lånetfastställs Invandrarverket. har denav
nivånordinarie den påför deltar i meningsfull verksamhet för-som

läggningen. någonFör den giltiga skäl inte vill delta i verk-utansom
samhet utgår lägre belopp. Invandrarverket sänder information tillett
CSN med vilketangivande belopp gäller för asyl-varjeav som
sökande.

Lånet skall i princip nuvarande dagbidrag. Det innebärmotsvara
bostad liksom tillhandahållshittills kostnad för denatt utan utom-

har inkomster tillgångareller viss förstorlek liksom densom av som
påväljer bo hand och får särskilt bidrag för det.att egen

lånetUtbetalning sker med periodicitet dag-av samma som
bidragen, dvs. fjortonde dag. l enlighet med vad jag föreslagitvar

lånenbör administreras och utbetalas CSN. CSN har vidovan av
underhandskontakter förklarat sig positiva till administreraattvara

asyllån.medett system
I enlighet med vad jag anfört betalas för minderårigaovan pengar

barn förstai hand till modern. I övrigt sker utbetalning till varjeut
individ för sig.vuxen var

Kostnaderna för själva utbetalningen skulle i och för sig bli lägre
utbetalning skedde med längre periodicitet fjorton dagar.änom

Åtskilliga asylsökande lämnar emellertid landet någonefter tid eller
också ändras förutsättningarna i lånet.övrigt för Utbetalning med
längre intervall skulle därför kunna medföra åtskilliga sökandeatt
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hartill. Jagberättigadeegentligen skulledefick än varapengarmer
hittills.fjortonde liksomdagutbetalningdärför förstannat var

lånet följandekan skeAvbetalning sätt.av
sysselsättning enligtmeningsfullieller deltarSökanden arbetara

betalastakt detLånet succesivt i denskrivsuppgjord plan. ut.aven
har giltiga skälför denpå motsvarandeLånet skrivs sätt även somav

inteför densysselsättning liksommeningsfullinte delta iför att som
ibereda sysselsättninginte kanInvandrarverketdelta därförkan att

alltidminderåriga barn skrivsLånomfattning.avsedd av.avsersom
lånet enligtbetalatoch intefår i Sverigeb Den stanna avsomsom

tillbaka.skall betalaskvarstående skuldhaa kommer att somenovan
hemutrustningslån sökanden kandeträknasskuldDenna mot somav

så mindrekan bliLånet för hemutrustningtill.berättigad sättvara
CSN redanockså hosförenklar rutinernaeljest. Detän som

förslag skallhemutrustningslånen enligt mittochadministrerar som
gälla förSamma regler börlånen asylsökande.tilladministrera även

hemutrustningslån lån till asylsökande.såvälåterbetalning somav
kvarstående skuldutvisas och harelleravvisasc Den ensom

lån.något Möjlig-betala tillbakafrivilligtsannolikt intekommer att
måstehemland isökandensnågra avbetalningar idriva inheterna att

frånsmå. flesta asylsökande kommermycket Debedömasregel som
iförfå någon myndighetshjälpmöjligtdär det inteländer är attatt

återvändatvingasflestaSverige. Dedriva fordringar iin som
så låga det inte möj-från länder där lönernavidare ärkommer är att

Sverige.någon skuld ibetalaligt för dem att av
intediskuteras detbakgrund kunnaskulle dennaDet mot voreom

fårkvarstående skuld för den intedirekt skrivalika bra att somenav
någon påefter tiddenskulle dock innebärahär. Det attstanna som

skulle helt friförekommerSverige vilketsöker asyl inytt vara--
framhållavill i detta sammanhangfrån skulden. Jagden tidigare att

5 §fingeravtryck i 5 kap.tagandeviktigt reglernadet är att om av
försvåras i hög grad möjligheternaDärigenomutlänningslagen följs.

gånger asyl i olikaflera för sökakomma hitasylsökandeför attatten
namn.

år,i Sverige, dvs. tio börför skuldebrevVanlig preskriptionstid
landet.kvarstående för den lämnarför skuldgälla som

Överklagande. reduceraInvandrarverket ellerBeslut vägraattav
få enhetligFörbiståndslån överklagas till lånsrätt.bör kunna att en
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rättstillämpning det önskvärt Invandrarverket skulleävenattvore
kunna överklaga beslut länsrätt. Det emellertid kompliceradärav en
fråga bör bli föremål för övervägande i ordning.som annan

Särskilda bidrag. Det kan diskuteras särskilda bidrag börom
ingå asyllåni eller inte. Mot räkna in de särskilda bidragen talaratt

det kan fråga måstebehov tillgodoses omgående,att vara om som
vinterkläder för den kommer hit mitt i vintern frånt.ex. ettsom som

klimat. De ändamål för vilka särskilda bidrag betalas i dagvarmt ut
måste dock i regel inte omgåendetillgodoses ocksåeller behöver be-
talning inte erläggas Det gäller exempelvis det bidrag tillgenast.
hyreskostnad enligt mitt förslag skall utgå till den påsom som egen
hand ordnar bostad. Ett starkt för räkna in deäven sär-argument att
skilda asyllånenbidragen i vad jag anförtär vikten attovan om av
asylsökande realistisk bild vad det kostar leva i Sverige.attges en av
Att betala de särskilda bidragen i dag skullesättut samma som
också innebära visst arbete för Invandrarverket. Utbetalning kan ske
på enklare och rationellare via CSN. Jag har därför försättett stannat

de särskilda bidragen bör ingå i de asyllån betalas CSN.att utsom av
Att asyllånen blir högre för måsteden få särskilt bidrag påverkarsom
inte den modell för avbetalning jag förordat. Den föl-som ovan som
jer uppgjord plan för sysselsättning skall således inte behöva haen
någon kvarstående skuld fårhan slutligt beslut i sitt asylärende.när

4.10 Barn asylsökande flyktingarochsom

Allmänt

Av totala antalet asylsökande kommer till Sverige årvarje ärsom ca
tredjedel barn. De flesta barnen kommer tillsammans med sinaen av

föräldrar någoneller släkting. Några kommert.ex.annan vuxen, en
antingen helt eller tillsammans med eller flera minder-ettensamma
åriga syskon.

Gemensamt för alla asylsökande barn de inte självaär valtatt att
åsikterDeras och skallnär söka asyl har varitresa. om, var man

underordnade Såde måste ocksådet Devuxnas. tarvara. vuxna an-
och fattar beslut samtliga, och sitt ochsättsvar men oavsettvar en

ålder, får konsekvenserna beslutet.ta av
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Gemensamt för alla asylsökande ocksåbarn de i första handär att
barn och de därför måste behandlas påär myndigheterna så-att ettav

dant deras möjlighet till god i försämrassätt livet inteatt starten ge-
de beslut uppbrott och val asylland.nom vuxnas om av

med vårdnadshavareBarn

Barnen vårdnadshavaremed har den fördelen de tillsammansatt reser
med dem de med, vill dem väl ochär normalttryggasom som som
brukar fatta kloka beslut. Den svenska mottagningsorganisationen
medger dessutom goda villkor för deras praktiska iblandliv, t.o.m.
bättre villkor de varit vid.än vana

Utöver bytet land har barnets liv särskilt förändrats på tvåav
punkter.

Föräldrarna, alltid bäst, befinner sig i situation därvetatsom en
deras kunskap samhället och möjligheter påverka sina liv harattom
förändrats i negativ mening. Vedertagna och värderingarnormer
ställs på huvud. Barnen, lättare fårsig de oftaänsom anpassar vuxna,

försprång. Tonåringar får inflytande de varitstörreett änett vana
vid och för. Föräldrarnas auktoritet ifrågasätts. Rollernaär mogna
förändras påinom familjen oönskat sätt.ett

Närheten till de utanför familjen tycker ochpersoner som man om
den miljö med borta. Högt älskade ägodelar fickär ärtryggsom man
inte iplats bagaget.

vårdnadshavareBarn utan

De flesta befinner tonåren,barn sig i få år.under tioärensamma
Liksom barn, kommer tillsammans med sin familj, har barn utansom
vårdnadshavare självasällan valt Vanligtvis finnsatt resa. en vuxen
bakom beslutet, antingen tänkt enbart barnets bästaen vuxen som
eller på det bästa för barnet och barnets familj i dess helhet. Det torde

få föräldrar ogenomtänkt och skickar iväg sinasmärtautanvara som
bam. skickatsVi del barn i för föräldrarnavägvet att atten ensamma
inte rådhar bekosta för alla familjen.i Föräldrarna hoppasatt resan
på få rådantingen själva med ytterligare färdbiljetter elleratt att
barnet på något skall ordna färdbiljetter det mottagandesätt genom

ocksålandet. Vi del Sverigebarn kommer till medveta atttror oss en
uppdrag sigutbilda och de inte välkomna hemäratt att utan t.ex.
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såledesvilargenomgången högskoleutbildning. Ett tungt ansvar
barnens axlar.

asylärendetBarn och

asylprövningen. Jagbehandlauppdragligger inte mittDet inom att
vårdnads-med barnärendenvill dock understryka vikten utanattav

havare behandlas skyndsamt.mycket

asylärendet.beslutpåBarn i iväntan

Lagstadgat skydd

asylsökande Dettabarn.Socialtjänstlagen gäller för alla barn, även
vanvård fastinnebär bl. har skyddde mot t.ex.att soma. samma

deti harboende barn och den kommun de vistas ansvaret.ytterstaatt
skallskollagen ochgrundskoleåldern omfattasAsylsökande ibarn av

vårdnads-barnerbjudas skolgång. Skolplikt råder dock inte. För utan
Enligt mingod omgående skall förordnas.havare gäller att man

ochframdeles ha detta skyddmening skall barnasylsökande även
dessa rättigheter.

med vårdnadshavare utanförBarn väntarsom
mottagningsorganisationen.

vårdnadshavare utanför för-barn sina borDe tillsammans medsom
läggningsorganisationen bör enligt min mening ha möjlighetersamma
till sexårsträning fast boende barn.och god skolundervisningen som

modersmål finns,Om hemspråksundervisning i barnets inte redan
tillståndsärendettorde barnet kunna med denna till dess ärvänta av-

vårdnads-gjort. Barnet i sin vanliga kultursfär i hemmet ochlever
havaren modersmål. tillräckligt förtalar barnets Detta torde attvara
barnet inte skall förlora kulturella identitet under den tid hansin som

beslut i asylärendet.väntar
sjukvårdI avsnitt 4.7. behandlat hälso- och för asylsökande.har jag

framgår sådantDär jag handikappade barn skall haatt att ettanser
åtminstonestöd deras handikapp inte försämras möjligtatt utan om

förbättras. Detta innebär dock handikappadeinte den skola detatt som
gårbarnet i skall tvingas till investeringar för tillgodose barnetsatt

behov. Detta måsteslags investeringar i första hand grundgöras av
behov handikappade bofasta barn har.som
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Asylsökande föräldrar arbetar den arbets-barn, öppnavars
tillgångmarknaden, bör ha till barnomsorg villkor bo-somsamma

fasta barn.

Barn bor förläggning skall ha lika goda möjligheter tillsom en
sexårsträning utanförbarntillsyn, och skola asylsökande barnsom

också,förläggningssystemet. Förläggningsboendet grund attger av
samlade, möjligheter särskild barnensmänniskor bor hänsyn tillatt ta

behov.
påBarnverksamheten Invandrarverkets anläggningar arbetar i stor

utsträckning med hela familjen slags förskola. Endastöppengenom en
ensamstående föräldrar möjligheteller barn med särskilda behov har
till daghemsliknande verksamhet. Jag det braäratt ettmeren anser

rådgivareFöräldrar, mist de i barnuppfostran deangreppssätt. som
rådhade i kan behöva och stöd samtidigthemlandet, Invandrar-som

behöver markera daghemsverksamhet i första hand tillverket äratt
för påbarn föräldrar grund arbete, studier eller andra sär-vars av
skilda skäl inte kan hand dem.ta om

vårdnadshavareBarn utan

vårdnadshavare,För asylsökande barn finns särskilda grupphemutan
antingen någoni anslutning till Invandrarverkets anläggningarav
eller Påi kommun. grupphemmen finns personal hela dygnet.ute en

såVerksamheten skall hemlik möjligt. tidenUndervara som som
barnen vistas i grupphemmen regelmässigt ansträngningargörs stora

såvälhitta släktingar till barnen, i utanför landet.att som
förTill skillnad vad gäller för hem bofasta barnmot som ensamma

kollektivi kan personalen grupphemmen aldrig från tilldag enen
vilka och hur många kommerbarn de ha. Invandrar-veta attannan

påverkaverket kan inte tillflödet.
Från tid till kritiseras Invandrarverket för människorattannan

intresserade hand de barnen detta.nekasär att tasom av om ensamma
förståeligt den vill sig blir irriteradDet är att som engagera om en-

inte Samtidigt det synnerligen viktigtärgagemanget uppmuntras. att
regler gäller vid familjehemsplacering barnasylsökandesamma av

vid familjehemsplacering bofasta barn. asylsökande barnenDesom av
dåsärskilt de både språksaknar och svensk kultur-är utsatta
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avläsamöjlighetminskadvilket bl.a. demkompetens, attenger
asylsökandedärfamilj,Om det blir problem ivälgörare.sina etten

Även förläggning kanutlämnat.vistas, detta barnbarn är extra en
frånförsvinnerbarnfenomenvilket bl.a. detbarnet attutsatt,vara

på.tyderförläggningar utan att vet vartman
likaskall haasylsökande barnendeJag ettatt om-anser ensamma

barnSamtidigt jagbofasta barnen.skydd defattande attansersom
därförlnvandrarverket börfår familjer.mår de bo i vanligabäst om

socialade kravuppfyllerefter hitta familjersträva att somsom
myndigheter vidockså anlita dessaställer ochmyndigheter normalt

språk och bör ha kunskaptala barnetsbedömning. Familjerna börsin
skallfamiljens sociala kompetensdetbarnets kultur är sommenom

i första hand.komma
vårdnadshavaretill landetbarn kommerDe representerarutansom

gåenligt min mening hafåtal länder. Det borderegel attett ensom
asylsökandesärskild skolning iintresserade familjer medbuffert av

sådan tordekultur. ordningsituation och, vid behov, Enbarns utsatta
i mottagningsorganisationen.innebära flexibilitetdessutom störreen

får uppehållstillståndBarn som

vårdnadshavareBarn med

vårdnadshavare får skallasyl,barn, tillsammans med sinaDe som
sambandboende. Iflytta till kommun för permanentsnarast etten

förfram introduktionsplanermed besättningen skall kommunen ta
också det viktigtfamiljen, dvs. för barnen. Jaghela är attattanser

haftbarnomsorgspersonal och de lärare barnen underden vänte-som
introduktionsinsatserna.tiden involverade i planeringenär av

vårdnadshavareBarn utan

väntetiden måste familjehems-barn bott grupphem underDe som
föreslårde jag vid eventuellplaceras. Samma regler bör gälla som

asylsökande barn. Om barnet redanfamiljehemsplacering ärav
finns anledning byta familj.familjehemsplacerat, givetvis ingen att

svårtMånga hand barnkommuner de haratt att ta utananser om
vårdnadshavare på tillfredsställande Av detta följersätt. attett

svårtlnvandrarverket har hitta kommunplats till barnen. Denatt upp-
följning och utvärdering statsbidragssystemet för kommunalt mot-av
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tagande kom-gjorts inom Invandrarverket visar dessutom attsom
ofta introduktionsplaner barn.saknar för dennamunerna grupp av

föreslårDetta högst otillfredsställande. därför Invandrar-Jagär att
verket under sådana kontakterredan barnets väntetid upparbetar att
barnet får tillstånd. givetvishar nätverk den dag han Detta medförett

utvisningssituation kan bli Enligt minbesvärligare hantera.att atten
mening borde det dock lättare hantera de problemattvara som upp-

uppståstår de brukar barnkring utvisning problemän nären som
någoninte har sig dem.bryrsom om

4.11 Asylsökandes möjligheter delta iatt
svenskundervisning för invandrare sfi
Bestämmelser svenskundervisning för invandrare sfi finns iom
13 kap. skollagen 19851100. Där bl.a. sfi syftar tillsägs att att ge

nyanlända kunskaper och färdig-invandrare grundläggandevuxna
språket samhället.heter i svenska kunskaper det svenskasamt om

16Varje kommun skyldig till sfi erbjuds de överär att att personerse
Enligtår 13 6 skollagen föreliggerhar delta. kap. §rätt rättattsom

sfi för förutom bosatt idelta i kommuns den kom-äratt en som-
iutländsk medborgare regelmässigt vistas kommunenmunen som-

tillståndefter ha ansökt i avsikt bosätta sig i riket. Denattatt om
uppehållstillstånd underskall vidare ha minstväntar väntatsom

förordningenden tid regeringen bestämmer. Regeringen har isom
den1992740 svenskundervisning för invandrare bestämt attom

två månader.minsta väntetiden skall minst Bestämmelsernavara om
till sfi gäller inte under den tid utlänningendeltagande irätt som

påvistas statlig förläggning för asylsökande.en
delta sfi på uttalandenAsylsökandes i bygger utbild-rätt att av

utgår frånningsutskottet senast UbU 19858610 där utskottet att
uppehållstillståndden och behov under-iväntar ärsom som av

skall beredas undervisning inom rimlig tid. Med stöd dettavisning av
såledesuttalande utskottet, tagits riksdagen, kan regeringenav som av

lång väntetid för asylsökandebestämma hur skall krävas attsom en
fåskall delta i kommuns svenskundervisning. Regeringen kan där-en

riksdagens godkännande förordna asylsökandeinte överemot utan att
inte någon till svenskundervisning.huvud skall ha rätttaget

måsteRätten till deltagande i sfi i samband med till ledig-rättenses
het för delta. Enligt lagen 1986163 till ledighet förrättatt om
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har arbetstagareför invandrare rättsvenskundervisning att varaen
till ledighet kandelta i sfi. Rättenfrån anställning förledig sin att

förkortningheltidsstudiermedsåväl sambandhel ledighet i somavse
sambandnormala iarbetsplatsenden förarbetstiden till hälftenav av

deltidsstudier.med
viktframhållit dettidigare jag störstaSom jag att envara avanser

sysselsättning ochmeningsfullasylsökande under väntetiden attges en
syssel-lämplig formmycketsvenskundervisningdeltagande i är aven

asylsökande börinnebäraemellertid intesättning. Det behöver att en
koppling finnssfi. Genom denkommunsha delta irätt att somen

tilldelta kanledighet förtillmellan till sfi och rättenrättenrätten att
fåmöjligheterasylsökandesmotverkasfi komma direkt att ettatt

arbete.
rättighetframhållit inte baraockså bör detSom jag tidigare vara en

mån förmågaiockså asylsökandeskyldighet för varje attutan aven
måste meddock räknaförsörjning. Manför sin och sin familjssvara

stå buds för asylsökandetillflesta arbeten kommade kan attatt som
dåasylsökande hartillfälliga. Omochkommer kortvarigaatt envara

fåminska hans utsikterledighet delta i sfi kan dettatill förrätt attatt
upprätthålla denomotiveratarbete. Jag finner det dessutom attett

sfi för bortill denskillnad finns i dag det gäller rättennär somsom
kommun.förläggning och den vistas i enen som

sñovanstående till deltagande i intebakgrund jagMot rättattanser
förordningenför asylsökande. Skollagen ochskall föreligga om

bör ändras i enlighet härmed. Jagsvenskundervisning för invandrare
ledighet för del-lagenvill i detta sammanhang erinra attom om

utredarei sñ ingår i uppdraget till särskildtagande överatt seen
199298.studieledighetslagen Dir.vissa ledighetslagar, bl.a.

gång enligt min mening bör före-vill understryka detJag än atten
delta i svenskundervisning.ligga skyldighet för alla asylsökande att

ske inom för den lagbundnaMen denna undervisning bör inte ramen
endastform. kommuner där det finnsundervisningen i Iutan annan

praktiskt och ekonomisktenstaka asylsökande kan det emellertid vara
kan dåomöjligt ordna särskild svenskundervisning. Det lämp-att vara

låta sådana delta i den lagbundna svenskunder-ligt asylsökandeatt
förbudsåledes inte något förvisningen. Mitt förslag innebär asylsö-

kande sfi. frivilligt deltagande blir ledighetslagendelta i Men vidatt
inte tillämplig.
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de5 Ekonomiska konsekvenser av

förslagenframlagda

förslagenutgångspunkt för utredningsarbete har varitEn mitt att
minskade för mottagandet asylsökande ochskall leda till kostnader av

också medföraförslag flera punkter be-flyktingar. Mina bör
någon beräkningsparingar. Det dock inte möjligt exaktär göraatt av

besparingarna. verkliga besparingen skullestorleken Den största
uppnå för asylsökande minskas. dag kostar varjeväntetiden Iman om

18 beräknatför hela kollektivet asylsökande miljoner kronordag ca
75 000 asylsökande.ca

för konkurrensAll erfarenhet visar verksamhet äratt utsattsom
konkurrens förekommer. Mitt förslagblir billigare ingenän attom

utsträckning bör läggasförläggningsverksamheten i större ut en-
kostnader för dennatreprenad bör därför leda till väsentligt minskade

frånverksamhet. Erfarenheterna offentlig verksamhet visar attannan
uppnå besparingar mellan 10 och 30det varit möjligt procent.att

Ökade utanför förläggnings-möjligheter för asylsökande boatt
Ävenleda till minskade kostnader. med särskilt bi-bör ettsystemet

för hyreskostnad blir den totala kostnaden för asylsökandedrag en
på hand ordnat bostad väsentligt för borlägre denän somsom egen

på förläggning. Ett utökat boende i vanliga lägenheter i vanligaen
sådantbostadsområden sikt lägre kostnader. spritt boendeEttger

försvårar omhändertagande. Det finns flertal exempel be-ett att
utgångspunktenhovet hjälp minskar dramatiskt denär attav om

asylsökande själv skall itu med sina angelägenheter. Förslagetta om
därförschablonbidrag till kommuner asylsökande böremottarsom

utifrånkonstrueras Här finns betydande kostnads-kunna detta.
besparingar göra.att

förslag sysselsättning innebär bl.a. asyl-Mitt arbete och attom
utföra förlägg-sökande i högre utsträckning i dag skall arbeteän

tillningarna. Detta bör kunna leda till lägre reparationskostnader och
minskat behov personal och därmed besparing. Arbete utanförav en

medföra intäkter förförläggningarna bör i vissa fall kunna vissa
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med skaffa framInvandrarverket. Samtidigt kommer dock arbetet att
Varje aktivarbeten för asylsökande medföra vissa kostnader.de att

tillståndetasylsökande behovet socialt slagminskar insatser näravav
för-det svenska samhället ochklart och bör snabbare komma in iär

också aktiva asylsökande harsörja sig själv. Erfarenheterna visar att
sjukvård de passivt väntande.betydligt mindre behov änett av

svenskundervisning förläggningarnaMitt förslag utökadom
vågar medkommer medföra vissa kostnader. Jag därför inte räknaatt

mitt förslag meningsfull sysselsättning totalt kommersett attatt om
innebära väl genomfördnågra minskade kostnader för Enstaten.

det möjligt försvenskundervisning under väntetiden bör dock göra
få vilket väsentligt kan minskaden asylsökande snabbare arbeteatt

fått tillstånd.kostnaderna för kommunerna den asylsökandenär
frånasylsökande redan börjanJag räknar inte med förslagetatt att

få fåskall på den arbetsmarknaden kommerarbete öppna attta ett
någon arbetsmarknadsläge. bättrebetydelse i dagens Istörre ett
arbetsmarknadsläge förslag innebära kostnads-bör dock dettaäven

dåminskningar asylsökande kan försörja sig självadelattgenom en
helt eller delvis.

vanlig patientavgift vid läkar-Förslaget asylsökande skall betalaatt
besök ocksåinnebär vissa ökade intäkter och kommer sannolikt att

efterfrågan på sjukvård.medverka till minskad dag sjuk-I nären
vården mångaskostnadsfri förekommer enligt bedömningheltär en
överkonsumtion. Förslaget därför innebära inte obetydligbör en
kostnadsminskning.

Förslaget dagbidrag särskilda bidrag skall betalasochatt ut somom
lån i till viss kostnadsminskning.stället för bidrag bör leda Jagen

lån för den har kvarståenderäknar visserligen inte med att som en
skuld biståndtill upphör kommer betalas tillbaka inär rätten att
någon biståndet konstrueras lånutsträckning. Att i ställetstörre som
för bidrag dock leda till asylsökande i utsträckning för-bör störreatt

biståndsöker klara sin försörjning till irättenutan att taegen an-
språk. räknar med minskadeJag därför kostnader för nuvarande
dagbidrag och särskilda bidrag.

CentralaFörslaget studiestödsnämnden i stället för Invandrar-att
verket skall betala biståndet innebär kostnadsminskningut en som -
till skillnad från de någorlundaövriga kan beräknas exakt. Enligt-
Centrala studiestödsnämndens uppskattningar skulle det sigröra om

årlig påbesparing minst 12 miljoner kronor.en



SOU 1992133

6 Upprättade författningsförslag

Förslag till
biståndLag ändring i lagen 1988153om om

asylsökande m.fl.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs fråga 1988153i lagenom om
bistånd asylsökande m.fl.

dels 8 10, 12 och 15 §§ skall följande lydelse,haatt a,
dels det i lagen skall införas följandeparagraf, 12att en ny a av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Bistånd lämnas till Bistånd lämnas tillut- ut-en en
länning enligt bestämmel- länning enligt bestämmel-som som

asyl 3 kap. 1 §iserna om kap. §asyl i 3 1serna om
utlänningslagen 1989529 ansö- utlänningslagen 1989529 ansö-
ker uppehållstillstånd asyl-om uppehållstillstånd asyl-ker omden asylsökandesökande, om sökande.

statligvistas på för-en
läggning asylsökande,för

vistas i kommun haren som
överenskommelse medträffat

Statens invandrarverk att taom
asylsökande där denochemot

asylsökande platshar anvisats av
Invandrarverket,

tillfälligt kom-vistas i en
den asylsökande harmun som

familjeanknytning till ellerstark
andra synnerliga skälhar att

vistas
bistånd enligt första bistånd förstaRätt till Rätt till enligt

också ocksåstycket har den asylsö- stycket har den asylsö-
medföljandekandes barn under kandes medföljande barn under

16 år. år.16
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§4

utlänningar på Invandrar-För vistas Bistånd beslutas avsom
statlig förläggning, skall bi- verket.en

ståndet lämnasbeslutas och av
andraInvandrarverket. För ut-

beslutasskall biståndetlänningar
socialnämndenlämnas ioch av

den där ellerhan honkommun
vistas.

5 §

biståndtill upphörbistånd Rättentill upphörRätten
uppehållstillståndutlänningen, innan när gesom

3fall imeddelats ibeslut fråganhar i utom som avses aom
uppehållstillstånd, längreinte

så i 2vistas sägssom
ansökanuppehållstillstånd 2. närnär uppe-omenges

ochhållstillstånd har avslagitsi fall i 3 ettutom som avses a
utvis-avvisning ellerbeslutansökannär omen om uppe-

verkställas; dock kvar-hållstillstånd ning skallhar avslagits och ett
bistånd förstår tillbeslut avvisning eller utvis- ävenrättenom

förbehövsden tid skäligenning skall verkställas; dock kvar- som
verkställigheten, ellerstår till bistånd förrätten även

lämnarutlänningentid skäligen behövs för 3.den närsom
landet.verkställigheten, eller

4. utlänningen lämnarnär
landet.

8a

har inkomst för-har inkomst för- DenDen avsom av som
eljestvärvsarbete eller harvärvsarbete skall erlägga skä- som

tillgångartill ellerligt belopp ersättning inkomstsom egna
beloppInvandrarverket han eller skall erlägga skäligt somom

tillfälligt på ersättning till Invandrarverkethon har logi stat-en
lig förläggning, till kom- han eller hon har tillfälligteller om

förläggninghan eller hon anvisats logi eller tillmunen om en
plats han eller honi kommun. kommunenen om an-

visats kommun.plats i en
ingår ingårNär kost i inkvarte- När kost i inkvarte-

på påringen förläggning skall ringen förläggning skallen en
skälig ersättning erläggas för skälig ersättning erläggas för
detta. detta.



Upprättade lagförslag 1931992133SOU

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Regeringen eller den myndig-den myndig-Regeringen eller
bestämmerhet regeringenregeringen bestämmerhet somsom

föreskriftermeddelarföreskriftermeddelar ersätt-ersätt- omom
storlek.ningensningens storlek.

l0§

kostnadsfri bostad ochkostnadsfri bostad och UtöverUtöver
dagbidrag har utlänningenhar utlänningendagbidrag rätträtt

bistånd särskilda behovtill förbistånd för särskilda behovtill
Sådant bidragsärskilt bidrag.Sådant bidragsärskilt bidrag.

detskall lämnas endastendast detskall lämnas ärär omom
för utlänningensnödvändigtför utlänningensnödvändigt

livsföring.livsföring.
handockså Utlänning påSärskilt bidrag kan egensom

tillordnat bostad vidarehartäcka utlänningenslämnas för rättatt
bidrag bidrag tillsärskilti fall.för vissakostnader somresor

bostadskostnad.
ocksåSärskilt bidrag kan

utlänningenslämnas för täckaatt
fall.kostnader för i vissaresor

biståndUtbetalningStatlig ersättning av
l2§

denna betalasBistånd enligt laglämnatharkommunEn som
Invandrarverketdenna lag utbistånd enligt har avrätt

ensamstående minder-tillfrån förtill ersättning staten
barn,årigabiståndet.
till minderåriga barn vars

erhåller bi-vårdnadshavare inte
stånd enligt denna lag.

dagbidragBistånd i form av
bidrag enligt dennasärskiltoch
fall betalaslag i övriga ut av

studiestödsnämndenCentrala i
lån biståndslån efterform av
Invandrarverket.beslut av
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

l2a§

§enligtLån lämnats 12som
biståndtillskrivs när rättenav

denna lag upphörenligt
giltiga skälUtlänning utansom

delta förivägrat att program
meningsfull sysselsättning är
dock skyldig återbetala lånatt

biståndsedan till upphört.rätten
denellerRegeringen

myndighet regeringensom
meddelarbestämmer föreskrifter

återbetalningavskrivning ochom
lån.av

l5§

Invandrarverkets eller
beslutsocialnämndens får

överklagas hos länsrätten.
beslut fårInvandrarverkets beslut Invandrarverketsöver-

i deti det län där överklagas hos länsrättenklagas hos länsrätten
förlägg- där vistadesutlänningen vistades på län utlänningen när

fattades. beslutet fattades.beslutetning när
får lag fårenligt denna lag Beslut enligt dennaBeslut

överklagas överklagas denendast den endast av en-av en-
skilde.skilde.

fråga bistånd Beslut i fråga biståndBeslut i omom
lag gäller omedel- enligt denna lag gäller omedel-enligt denna

bart. bart.

1994.lag träderi kraft den 1 januariDenna
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Förordning
ändring förordningen biståndi 1988156om om

asylsökande m.fl.

Regeringen föreskriver i fråga förordningen 1988156om om
bistånd asylsökande m.fl.

dels 5 och 8 §§ skall ha följande lydelse,att a
dels det i förordningen skall införas två paragrafer, 3 ochatt nya a

5 §§, följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3a§

Dagbidrag enligt 3 § skall för
varje gil-utanvuxen person som

skäl deltatigt ivägrar program
för meningsfull sysselsättning

medminskas tio procentenheter
basbeloppet.av

5§

Särskilt bidrag enligt 10 § Särskilt bidrag enligt 10 §
första stycket lagen 1988153 första stycket lagen 1988153

bistånd asylsökande m.fl. bistånd asylsökande m.fl.om om
lämnas för kostnader lämnas för kostnadersom upp- som upp-
står på grund särskilda behov. står grund särskilda behov.av av
Det särskilda bidraget får fårDet särskilda bidragetavse avse
kostnader för vinterkläder, glas- kostnader för vinterkläder, glas-

kosttillskott, medicin, akutögon, kosttillskott, medicin, akutögon,
tandvård, handikapputrustning, tandvård, handikapputrustning,
spädbarnsutrustning och andra spädbarnsutrustning och andra
hjälpmedel nödvändig för hjälpmedel nödvändigaär ärsom som

dräglig livsföring. Bidrag kan för dräglig livsföring.en en
också lämnas till lokala resor

bedöms särskilt angelägna.som
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§10enligtbidragSärskilt
1988153lagenandra stycket

mjl.asylsökandebistånd åtom
belopp högstmedutgåfår ett av

månad för500 kronor per
000Iensamstående och högst

försammanlagtkronor sam-
medlemmar iboende eller en

familj.
tillockså lämnaskanBidrag

särskiltbedömslokala resor som
angelägna

Återbetalning lånav
§5 a

biståndslånlånFör som
1988153lagen§enligt 12 a

asylsökande m.fl.bistånd åt eom
biståndtillkvarstår rättennär

itill-nämnda lag upphörenligt
lamorteringifrågalämpas om

ibestämmelsernaoch ränta m.m.
i1990§förordningen15-25
3hemutrustninglån till1361 om
7andraoch vissaflyktingarför
3utlänningar.

8a§

med-invandrarverkStatensmed-invandrarverkStatens
denföreskrifterdelar ersätt-denföreskrifterdelar ersätt- omom

lagen8 §enligt§ ning8 lagenenligtning asomasom
bistånd asyl-1988153bistånd asyl-1988153 omom

betalas denskallsökandedenskall betalassökande somavsomav
förvärvsarbetehar inkomstförvärvsarbete.inkomsthar avav

ellerinkomsteller eljest harsom
tillgångar.egna

1994.januarikraft den 1förordning träderiDenna
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Förordning
lån till19901361förordningeniändring omom

vissa andraflyktingar ochförhemutrustning
utlänningar

lån19901361 tillförordningenföreskriver iRegeringen att om
införasutlänning skallandraoch vissaför flyktingarhemutrustning

lydelse.följandeparagraf, 14 a aven ny

§14 a
biståndslånkvarstående skuld på lånutlänning harFör ensomen
bistånd åt1988153lagenmed stöd §betalats 12ut omavsom

det lånebeloppskulddenna avräknasskallasylsökande m.fl. som
förordning.dennaberättigad till enligtkanutlänningen vara

lån tillbiståndslånsåvälutlänning harFör somsomen
till lån. Förde båda lånen läggasskallhemutrustning ettettsamman

förordningdenna ibestämmelserna itillämpassammanlagt lånsådant
tillämpliga delar.

januari 1994.kraft den lträder iförordningDenna
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Förslag till

Lag ändring i socialtjänstlagen 1980620om

Enligt riksdagens beslut föreskrivs 6 § socialtjänstlagenatt
1980620

skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Den enskilde har till bi- Den enskilde har till bi-rätt rätt
stånd socialnämnden för sin stånd socialnämnden för sinav av
försörjning och sin livsföring i försörjning och sin livsföring i
övrigt, hans behov inte kan övrigt, hans behov inte kanom om
tillgodoses på tillgodosessätt. sätt.annat annat

Den enskilde skall bi- Den enskilde skall bi-genom genom
ståndet tillförsäkras skälig ståndet tillförsäkras skäligen en
levnadsnivå. Biståndet skall levnadsnivå. Biståndet skallut- ut-
formas så det stärker hans formas så det stärker hansatt att

leva självständigt leva självständigtatt ett att ettresurser resurser
liv. liv.

till biståndRätt föreligger inte för
den har till bistånd enligträttsom
lagen 1988153 bistånd åtom
asylsökande m.fl.

Denna lag träderi kraft den 1994.1 januari
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Förordning
ändring utlänningsförordningeni 1989547om

Regeringen föreskriver 4 kap. 3 utlänningsförordningen§att a
1989547 skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

4 kap.
3§

Den här i landet sökt Den här i landet söktsom som
uppehållstillstånd uppehållstillståndoch därvid och därvid
åberopat skäl 3 kap. § åberopat 3 kap. §enligt l skäl enligt l
utlänningslagen 1989529 1989529utlänningslagenär är

från frånundantagen skyldigheten undantagen skyldighetenatt att
arbetstillstånd.ha arbetstillstånd de fall Statens ha Undantageti

invandrarverk bedömer dess lagakraft-gäller fram till dessatt
beslut ärendet kommer beslut föreligger ii inte ären-vunnetatt

månaderkunna fattas inom fyra det.
från Undantaget gälleransökan.
fram till dess lagakraftvunnet
beslut föreligger i ärendet.

lnvandrarverket utfärdarInvandrarverket utfärdar sär- sär-
frånfrån bevis undantagskilt bevis undantag skilt omom

arbetstill-skyldigheten ha arbetstill- skyldigheten haattatt
stånd.stånd.

1994.Denna förordning träder i kraft den l januari
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tillFörslag
1001985 li skollagenändringLag om

19851100skollagen6 §föreskrivsbeslutriksdagensEnligt att
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

6§

sfikommunsdelta isñ Rättkommunsdelta i attRätt enatt en
följerundantagmed dethar,följermed det undantaghar, somsom

följande7följande7 personeravpersonerav
Utländsk medborgare somUtländsk medborgare, som

i kommunen.bosattärbosatt i kommunen,antingen är
bosatteller utan att varasom

kom-regelmässigt vistas idär,
ansöktefter haatt ommunen

bo-uppehållstillstånd avsikti att
Beträffanderiket.sig isätta

bosattickesådan i kommunen
handessutomgäller attperson

uppehålls-påskall ha väntat
den tidtillstånd under minst som

bestämmer. Rättig-regeringen
under tiadockgäller inteheten

medborgaren vis-utländskeden
förstatlig förläggningpåtas en

asylsökande.
medborgare,SvenskSvensk medborgare, somärsom

i kommunen,bosattär sommeni kommunen,bosatt sommen
landetvarit bosatttidigare utomlandetbosatttidigare varit utom

grundläggandesaknaroch somgrundläggandesaknaroch som språket.svenskaikunskaperspråket.i svenskakunskaper
Finländsk medborgare,medborgare,Finländsk

istadigvarande arbetariarbetarstadigvarande somsom ibosattkommunen, ärmen somibosattkommunen, ärsommen tillFinland gränsennäratillFinland nära gränsen
Sverige.Sverige.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

något följerOm inteföljer annatnågotOm inte avannat av
gällertredje stycket rättenundergällerstyckettredje rätten

två år.högstsammanlagtundertvå år. Tidensammanlagt högst
demförTiden räknas somiför demräknas avsessom 2l ochförsta stycketiavsesfrån detoch 2stycket lförsta att sig ibosattefrån dedet attlandet eller,isigde bosatte om rättigheteneller,landet omfråntidigare,rättigheten inträtt från dentidigare,inträtt

demFörtidpunkten.den som tidpunkten. För dem som avses3 räknasstycketi förstaavses tidenräknasstycket 3i första
börjadedefrån dettiden att arbeta ibörjadefrån dedet att

Sverige.arbeta i Sverige.
på grundnågonOm sär-på grundnågonOm sär- avav

påbörjaskäl inte kunnatskildapåbörjaskäl inte kunnatskilda
tiddenunderundervisningentidunder denundervisningen

gällerstycketi andraangessomgällerstycketandraiangessom ytterligareunderrättigheten ettytterligareunderrättigheten ett år.
ar.

1994.januarikraft den 1träder ilagDenna
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Förordning
1992740förordningeniändring omom

invandrareförsvenskundervisning

1992740förordningen§3föreskriverRegeringen att om
gälla vidupphöraskallför invandraresvenskundervisning att

1993.decemberutgången av

33SOU 1992 lUpprärrade lagförslag202
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Kommittédirektiv

199225Dir.

Översyn flyktingarochasylsökandemottagandet avav

199225Dir.

1992-03-05regeringssammanträde denvidBeslut

anför.Statsrådet KönbergBo

Mitt förslag

dettillkallas försärskild utredare överföreslår attJag att seen
flyktingar.asylsökande ochmottagandeförnuvarande systemet av

förändringarövrigaföreslå regeländringardeskallUtredaren samt
flyktingförläggningarlånga vistelser imotverkabehövs för attsom

kostnads-och mindreflexibeltmottagandetföroch göraatt mer
krävande.

ochasylsökandemottagandeförNuvarande system av
flyktingar

för1985l januariinförde denSverige emotsystem att taett nytt
295.l98384l24, SfU27, rskr.prop.flyktingarasylsökande och

ekonomisktövergripandeharordningen innebarDen att staten ettnya
delat mellanövrigtiflyktingmottagandet. Ansvaret ärför statansvar

förhuvudmaninvandrarverk statligStatensoch kommun. är mot-
för-Invandrarverket driveroch flyktingar.asylsökandetagande av

överenskommelser medträffaasylsökande skallochläggningar för
och vissaflyktingarsigförbinderdekommunerna att ta emotattom
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andra utlänningar. Kommunerna för fårhar deatt stannaansvar som
i Sverige får goda livsbetingelser och bra introduktion detien
svenska samhället. Statlig ersättning lämnas till kommunerna.

riktlinjerDe för flyktingmottagandet i propositionen harsom anges
i vissa delar ändrats dels i samband med införande lagenav om
bistånd asylsökande den maj 1988 prop. 19878880,1 SfU17,
rskr. 160, dels i samband med beslut regionaliserad organisa-om en
tion för invandrarverk 1987881158,prop. SfU28, rskr.statens
339. Dessa förändringar, syftade till handläggningenattsom av
asylärenden skulle bli snabbare och säkrare, innebar såatt gott som
alla asylsökande först på utredningssluss där asylutred-tas emot en
ningen genomförs. Därefter överförs de asylsökande inte harsom

anhöriga i landet till förläggning och vistas där i påavvaktannära en
beslut i asylärendet. Huvudsyftet med denna styrning denär att
asylsökande skall finnas tillgänglig under utredningstiden för att
möjliggöra snabb och rationell handläggning. Den beviljasen som
uppehållstillstånd såskall möjligt därefter erbjudas bostad isnart som

kommun.en
Följaktligen gäller huvudregel asylsökande för hanatt attsom en -

eller skallhon ha till bistånd under väntetiden enligträtt lagen
1988153 bistånd asylsökande normalt skall inkvarteras påom -

utredningssluss under den tid asylutredningen genomförs.en
En orsakerna till asylsökande pånormalt skall vistas för-attav en

läggning för fåkunna ekonomiskt bistånd också kommuner-äratt att
förutsätts koncentrera sina mottagningsinsatser, inte minst vadna

gäller bostäder, på tillståndhar beviljats och skallpersoner som
integreras i det svenska samhället. Om asylsökande har make elleren

någonmaka eller mycket anhörig i kommun kan hannäraannan en
eller hon emellertid få bo i denna kommun under väntetiden och ha

Ävenfå bistånd där. i övrigt gäller vissa undantag frånrätt huvud-att
regeln asylsökande skall inkvarterad förläggningatt en vara en
under asylutredningen biståndför skall Statens invandrarverkatt ges.
fattar beslut i de fall sådant undantag medges.

Den l januari 1991 infördes för statlig ersättning tillett nytt system
kommunerna 198990105,prop. SfU21, rskr. 281, vilket innebar

fårkommunerna schabloniserad ersättning för varjeatt mottagenen
flykting och utlänning omfattas det kommunala flyk-annan som av
tingmottagandet. Den schabloniserade statliga ersättningen till kom-
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särskilda insat-kostnader förtäcka kommunernasberäknasmunerna
årens social-flyktingmottagandet, bl.a. de förstaförinomser ramen

invandrare kom-svenskundervisning förbidrag och den somvuxna
Huvudsyftet med dennaför demskall ordna tas emot.sommunen

vidta aktiva ochstimulera kommunernaförändring attatt sam-var
skulle kunna bli själv-åtgärder för flyktingarna snabbareordnade att

försörjande.

förändringarBehovet av

fördelarflyktingmottagandet har vissaförDet nuvarande systemet
någratillutredningsverksamheten koncentrerasmotiv. Attoch goda

utredningarförutsättningarna för snabbautredningsslussar har ökat
överenskommelser mellan invandrar-Systemet medmed god kvalitet.

tilltlyktingmottagande har lettverket och kommunerna stortettom
för solidaritethela landet och skapar grundöver enengagemang

vissa problem i detSamtidigt finns detmellan kommunerna. nu-
byråkratiskt.avseenden stelbent ochvarande i flera ärsystemet, som

påvistelsetiderna för-mottagandetproblemet iDet ärstörsta att
långa och leda tillmånga asylsökande mycket kanläggning för är

frånlångvarig ochlångvarigt bidragsberoende. Enpassivisering och
ocksåförläggning riskerarsamhället avskild vistelsedet övriga att

samhället.framtida integration i det svenskamotverka en
också mycket kostsam för detFörläggningsverksamheten är

budgetåret 199192 beräknas kostnaderna tillsvenska samhället. För
drygt 3 miljarder kr.

påmånad 1991 vistades 28 700Vid utgången december personerav
och förläggningar. Närainvandrarverks utredningsslussarstatens

förstanegativt beslut i instans ochhälften dem hade överklagat ettav
på överklagningsärendet. Cirka 3 300 hadeväntade besked i personer

uppehållstillstånd. den flyttade till kommun i oktoberFör som en
månadermånad genomsnittliga vistelsetiden 31991 den ut-var

månader på förläggning. Väntetiden iredningssluss och 12 var
två månadermånader före beslut och eftergenomsnitt fördelad 13

förläggning två till år.fall har vistelse blivitbeslut. I enstaka tre
förstLånga slussar och förläggningar motverkas ochväntetider

effektiv och rationell handläggning asylärendenafrämst avgenom en
samtliga instanser.i
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För minska handläggningstiden och bakgrund detatt mot storaav
antalet asylsökande under hösten 1989 och vintern 1990 fick Statens
invandrarverk tilläggsbudget I för budgetåret 199091genom en
kraftig förstärkning sina Den juli 1992l invand-övertarav resurser.
rarverket utredningsansvaret i asylärenden från polisen, vilket också
bl.a. syftar till minska handläggningstiderna.att

Den 1 januari 1992 inrättades särskild nämnd, Ut-en
länningsnämnden prop. 19919230, SfU4, rskr. 39. Den iövertog
princip de överprövningsuppgifter enligt utlännings- och medborgar-
skapslagstiftningen tidigare föll på regeringen. Genom Ut-som
länningsnämndens tillkomst ökar förutsättningarna för nå hållaochatt
målet med korta handläggningstider i överprövningsärenden.även

Även handläggningstiderna blir kortare behövs åt-ytterligareom
gärder för långamotverka vistelser i flyktingförläggningar ochatt
för mottagandet i övrigt flexibeltgöra ochäven mindre kost-att mer
nadskrävande.

De asylsökandes förutsättningaregna

De kommer till Sverige och söker asyl här kan ha tagit sig hitsom
avstånd och oftaöver under betydande umbäranden. De har käntstora

sig tvingade bryta från sitt land för skapa sig till-att attupp en ny
Ofta kommer de från andra kontinenter. När de sedan kommitvaro.

in i Sverige blir de föremål för relativt omfattande omhänder-ett
försttagande utredningssluss, sedan förläggning och tillen en

isist fårkommun de tillstånd Den kraft och den för-att stanna.en om
måga till initiativ den asylsökande har och flykten tillsom som
Sverige ofta uttryck för mångai fall tillvaraär endast i ringaett tas
omfattning.

För många asylsökande och flyktingar, särskilt för dem saknarsom
kontakter och stöd, emellertid omfattandeär mottagnings-annat ett

både nödvändigt och värdefullt. Inom exempelvis invand-program
rarverkets förläggningar pågår omfattande utveckling verksam-en av
heten för bl.a. aktivera de asylsökande under väntetiden.att mera

Det emellertid inte osannoliktär hel del asylsökande ochatt en
flyktingar på hand eller med begränsat stöd skulle kunna skaffaegen
sig bostad och arbete. Inte alltför få de söker sig till Sverigeav som
för få skydd har släktingar de skulle kunna bo hos den förstaatt som
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Mångatiden. arbeten förmedlas på arbetsmarknadeni dag den lokala
såvälpersonliga kontakter. finnsDet anledning upplysaattgenom

asylsökande flyktingar de hand kan ordna sinattsom om som egen
någotsituation har lämna förläggningen det finnsrätt att utan att

frånmottagningserbjudande kommun.en
asylsökande fåDe i utsträckning hittills kunna möjlig-bör större än

påhet hand ordna sin bostadssituation. Nuvarande regleratt egen om
få biståndska bo under väntetiden för kunna ekonomisktattvar man

bör i detta syfte mjukas upp.
påDen inte få relativt snabbt beslut sin asylansökan börkan ettsom

åter-tillåtas söka arbete. för avsikt inom kortoch Jag har attatt ta ett
fråga arbetstillstånd förförslagkomma till regeringen med iett om

Frågan för asylsökande utanför denasylsökande. sysselsättningom
för särskild utredare dir.marknaden utreds närvarandeöppna av en

199186.

Alternativa boendeformer

Även får bo och arbetaasylsökande vidgade möjligheter attom
får huvuddelenutanför förläggning sannolikt räkna med att avman

hjälp ordnade asylsökande i framtiden kommer behövaäven attatt
särskiltförläggningar och andrasitt boende. Ett behovstort av

kvarstå.boendeformer för asylsökande kommeranordnade att
samhällsområden anledningmånga finns detLiksom andra att

mottagningssystemet skulle befordramångfald inomstörretro att en
såväl effektivitet i flyk-välbefinnandede asylsökandes störresom en

förläggningar börtingmottagandet. Vid sidan invandrarverketsav
frivilligorganisationerellerandra privata, kommunalaäven genom

väntetiden.kunna förekomma under Dettaanordnade boendeformer
särskiltkomplement och vidhar hittills storsetts extra resurssom

på framtiden borde dessa olikaanspänning Imottagningssystemet.
normalfallet.med varandra iformer kunna fungera jämsides även

tillräckligtdå tillInvandrarverkets samordnande roll blir attatt se
olika situationer.med boendekapacitet finns till hands i

frivilligorga-särskilt kyrkliga och andraJag övertygadär attom
verksamhetsområdebåde detta naturligtnisationer skulle ettsomse

mycketkaraktär tillföra verksamhetenoch sin kunna somgenom
mottagningen. I andra länderskulle värdefullt för kvaliteten i ärvara
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asylsökandefrivilligorganisationernas mottagandetmedverkan i av
vårt hittills-omfattning vadoch flyktingar ofta betydligt änstörreav

varande medgivit.system
underflexibla lösningar för boendeGenom innebärett system som

nödvändighet kräver,den tid handläggningen tillståndsärendet medav
minska och de asyl-bör kostnaderna för flyktingmottagandet kunna

minskad social isoleringsökande få möjlighet till liv ochaktivareett
frågor genomföras syfteväntetiden. bör iunder En dessaöversyn av

asylsökande tillöka flexibiliteten för stimulera deochatt att egna
initiativ.

Integrationen flyktingar i kommunenav

Översynen också frågor det fortsattabör omfatta rörsom
uppehållstillstånd.beviljatsmottagandet deav personer som

uppehållstillståndfått detEfter det asylsökande sitt äratt ange-en
reguljärt boende ochläget han eller hon kommer iatt ut ettsnarast

familj-integreras i det svenska särskilt angelägetsamhället. Det är att
barnens skol-med barn snabbt blir bofasta bl.a. med hänsyn tiller

gång.
ocksåför flyktingmottagandet bör i fortsättningenBasen vara

överenskommelser med kommunerna i hela landet. Det viktigtär att
flykting-det kommunala mottagandet flexibelt och efterär anpassat

skiftande behov. Samtidigt måste flyktingarna självaarnas vara
flexibla och inriktade på från fåttflytta förläggning denäratt en
uppehållstillstånd fåde inte bostad och introduktion ikanäven om en
det svenska samhället just vill.den deort

fått tillståndFör dem i Sverige bör det liksom föratt stannasom
ocksåasylsökande finnas möjlighet till ökad flexibilitet i mottagandet.

Kyrkliga och andra frivilligorganisationer skulle kunna spela en
roll och i vissa fall efter överenskommelse med den berördastörre

kommunen del uppgifter påde i dag vilaröverta en av som
kommunerna i flyktingmottagandet. Förslag ökad delaktighetom
från frivilligorganisationerna har tidigare lämnats i departements-

19915promemorian Ds Mångfald Samverkanoch i flyktingmot-
frivilligatagandet organisationers roll.-

På hållandra i världen förekommer det frivilligorganisa-att
åtartionerna sig hela för flykting till dessatt ta ansvaret en
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då formenordnats. Detbostadoch attarbete tar avpermanent
finner detflyktingen. Jag,adopterarkallasdetorganisationen, som

intressefinnasskulle kunnalokaltsynnerhetdet, iosannoliktinte att ,
vårt land.iliknande ävenför arrangemang

det svenskaintroduktionen iinledandedenviktigtDet sam-är att
vårt landsförståelse förunderlättarpåläggs sätthället ett somupp

ochrättigheterför deliksomvärderingarochdessochkultur normer
På så kanSverige.lever i sättharallaskyldigheter somsom

hitkommitdemmellaniförebyggaskonflikteronödiga mötet som
visa sigkommerdettaJagskall levasamhälle de attdetoch atttror

samlevnaden iförgrundvalargodaför skapabetydelsefå större attän
land.vårt

Utredningsuppdraget

för-andraochregeländringarvilkaundersökaskallUtredaren
flyktingmottagandeförhittillsvarandei detändringar systemet som

förläggningsvistelser ochlångaalltförantaletför reducerakrävs att
förslag tilllämnaflexibeltasylsökandemottagandet samtgöra merav

asylsökande idemål störrebörEtt ut-förändringar.sådana attvara
och ordna sinaboendevälja sittkunnasjälva böri dagsträckning än

mål börväntetiden. Ettunderi övrigtlevnadsförhållanden annat vara
asylsökande.mottagandetförkostnadernaminska avatt

fårÖkade utanför förläggningarboasylsökandeförmöjligheter att
Även framgent börärendehandläggningen.fördröjaförsvåra ochinte

inledandeunder denutredningsslussnormalt vistasasylsökande en
redovisar sinapersonligeneller hondå hanärendetutredningen av

nåsdärefter lätt kanasylsökandedenviktigt ävenasylskäl. Det är att
bor.myndigheterhandläggande oavsett var manav

ikrävs lagenförändringartill deförslagbör lämnaUtredaren som
flexibilitetskapa ökadasylsökande förbistånd1988153 attom

Samtidigt börasylsökandes boende.gällervalfrihet vadoch större
nivån på för-biståndformerför olikai lagenvillkoren samtav

bistånd enligt socialtjänst-Avgränsningenmånema övervägas. mot
uppmärksamhet.1980620 bör ägnaslagen

frivilligorganisationer, privatahurundersökavidareUtredaren bör
förfå ökad rollkankommuneroch permanentattentreprenörer en

verksamhet förboende ochandra formerochförläggningardriva av
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frivilligorganisationer efterhurasylsökande liksom överens--
invandrarverket skulle kunnaochmed kommuner överkommelse ta-

i skötsflyktingmottagandet daguppgifter idel de avsomaven
uppgiftersammanhang klarläggas vilkai dettaDet börkommunerna.

och huruppgifterna skall omfattavadskall fullgöra,myndigheterna
ochflexibilitetanslutning tillskall utföras iuppgifterna störreen

underboendeformer för asylsökandefrågavalfrihet istörre om
asylsökandeockså vilken utsträckningibörväntetiden. Det övervägas

för invandrare sñsvenskundervisningfå delta ibörframdeles som
för.harkommunen ansvar

frivillig-skall lämnas tillhur ersättningklarläggasbörDet även
flyktingmottagandet.deltar iorganisationer som

uppehållstillstånd bor kvarflyktingar medskäligtinteDet är att
ochdärför undersökabörförläggningar. Utredarenlång tid ana-

för be-förläggningsvistelserlångatilllysera orsakerna personer som
från förlägg-utflyttningenuppehållstillstånd hurochviljats överväga

påskyndas.kanning
statligauppföljning dendel denskall vidareUtredaren ta nyaavav

flyktingmottagandeförtill kommunerna görsersättningen somm.m.
och bedömakommunförbundetSvenskainvandrarverk ochStatensav

rationelltmotverkarnågot i dettadet finns mot-ettsystem somom
förslag tillså fallet börOmi kommunerna.tagande flyktingar ärav

för denformernaocksåböråtgärder Utredarenlämnas. överväga om
behöver för-kommunerflyktingmottagandetillstatliga ersättningen

regeländringar.följd eventuellaändras avsom en
Även författ-eventuellautredaren uppmärksammaövrigt böri

mindreflexibelt ochför effektivt,andra hinderningsmässiga eller ett
åtgärdertillförslagflyktingmottagande lämnakostnadskrävande samt

sådana hinder.undanröjaför att
länder ochförhållandena nordiskai övridelUtredaren bör ta gaav

ochbör mottagandet asylsökandeinom EG. En strävan att avvara
alltför mycketlandet inte skall skilja sig från vadhär iflyktingar som

jämförbara länder i Europa.gäller i
kontakt med den särskildebedrivas i utredareUtredningen bör som

frågan sysselsättning för demuppgifthar till överatt somse om
199104, kommittén socialtjänstlagensöker asyl A översyn avom

invandrarverk, Rikspolisstyrelsen, Svenska199107, StatensS

.M________J
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Kommunförbundet och frivilliga organisationer engagerade iärsom
mottagandet flyktingar och asylsökande.av

För utredaren gäller kommittédirektiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare angående dels utredningsförslagens inriktning
dir. 19845, dels beaktande EG-aspekten dir. 198843.av

Utredaren skall vid lämpligt tillfälle informera berörda löntagar-
organisationer sitt arbete.om

Utredaren skall den 15 september 1992 redovisa vilka för-senast
ändringar gällande regelverk bedöms nödvändiga och vilkaav som
principer bör gälla för långamotverka förläggningsvistelserattsom
och för mottagandetgöra flexibelt enligt de riktlinjeratt jagmer som

angivit. Utredaren skall samtidigt redovisa det ytterligareovan ut-
redningsbehov kan finnas för praktiskt kunna genomföra deattsom
principer redovisats.som

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag attnu rege-
ringen bemyndigar chefen för Kulturdeparementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéför-att en av-
ordningen 1976119 med uppdrag göra översynatt mottagan-en av
det asylsökande och flyktingar, ochav

besluta sakkunniga, sekreterare ochatt biträdeexperter,om annat-
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skall be-att att
lasta elfte huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bi-
faller hans hemställan.

Kulturdepartementet
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