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Asylboenden i Migrationsverkets regi

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga
att ge Migrationsverket i uppdrag att i högre utsträckning än i dag driva boenden för
asylsökande i egen regi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Sverige ska även fortsättningsvis ha en solidarisk migrationspolitik och en relativt hög
invandring. Vi som lever i ett tryggt land har en skyldighet att erbjuda skydd till sämre
lottade men det är också något som på sikt stärker och berikar vårt land.
Alla asylsökande placeras i någon kommun i väntan på beslut om uppehållstillstånd
och barnen har rätt till förskola och skola. Att nya människor med andra erfarenheter
kommer till en kommun är positivt och bra. Att alla barn ska ha rätt att gå i skola är en
självklarhet. Men när väldigt många nya människor kommer till en kommun på kort tid,
och kommunen haft liten eller ingen tid att förbereda sig för fler barn, blir resultatet inte
särskilt bra.
Kommunerna i Västmanland vill välkomna nya människor på ett bra sätt och ge
barnen en högkvalitativ verksamhet. Därför behövs bättre planeringsförutsättningar.
Vi anser att Migrationsverket bör få i uppdrag att i högre utsträckning än idag driva
egna asylboenden istället för att upphandla på den öppna marknaden. Skälen är flera:
Om Migrationsverket hade fler platser i egen regi runt om i landet kan myndigheten
bättre än idag styra mot en jämn fördelning av nya människor i Sverige. Då kan
kommunerna planera och ha beredskap för fler människor än de mantalsskrivna i sina
verksamheter. Dessutom kan staten på ett bättre sätt än idag borga för en god kvalitet på
boendena och utveckla viktig sysselsättning och språkintroduktion tillsammans med
andra lokala aktörer.
En viktig bonuseffekt är att pengarna som regeringen fördelar till
flyktingmottagande kan användas för det de är ämnade till istället för att bli ohemula
vinster i privata aktörers fickor.

S1019
Under de senaste åren har vi tyvärr sett vad dagens marknadsinriktade
upphandlingssystem leder till: många asylsökande på vissa orter och inga alls i andra.
Snabba förändringar och kommuner som inte hinner med. Anläggningsboenden som
med några timmars varsel måste evakueras för att kvaliteten är så dålig att människor
inte kan anvisas dit. Det är inte förenligt med den svenska modellen.
Vi vill att dagens system utvecklas och blir bättre för de människor som söker skydd
i vårt land, för de kommuner som ska och vill ta emot de skyddssökande och för
skattebetalarna som vill att deras pengar ska användas till det de är avsedda för. Att
asylsökande kan fara illa på dåliga boenden kan vi inte acceptera.
Vi tror att bra asylboenden av god kvalitet och ett planerat, strukturerat mottagande i
kommunerna dessutom leder till att människor i högre grad trivs på sin nya bostadsort.
Om de trivs ökar också chansen att de stannar i kommunen när de eventuellt får
uppehållstillstånd. Det tillskottet av nya, bofasta människor med andra erfarenheter
behöver många kommuner.
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