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Värna asylrätten. Korta vägen till jobb. Minska kostnaderna.
På kort tid har antalet asylsökande till Sverige ökat kraftigt. Det akuta mottagandet är i
dagsläget mycket ansträngt. Anledningen till den ansträngda situationen är dels den stora ökning
av asylsökande som har kommit till Sverige under hösten, dels brist på politiskt ledarskap.
För att Sverige ska klara av den akuta situationen behövs snabba, enkla och effektiva reformer
som förbättrar vår mottagningskapacitet. Samtidigt får inte fokus på akuta åtgärder hindra det
långsiktiga arbetet med att förbättra jobbintegrationen. Ett stort mottagande i dag kräver att vi
genomför strukturreformer så att de nyanlända i morgon kan ta sina första steg ut på den
svenska arbets- och bostadsmarknaderna. Då kan Sveriges långsiktiga mottagningskapacitet öka
och vi kan behålla vår öppenhet mot omvärlden.
Centerpartiet värnar asylrätten. När dagens system inte är anpassat efter verkligheten anser vi att
det är systemet som ska göras om. Människor som söker skydd från krig och förföljelse ska
kunna göra det. Därför lägger vi nu fram stora reformer för att minska kostnaderna, öka
kapaciteten, korta vägen till jobb och värna rätten att söka asyl. Vi kommer också återkomma
med ytterligare reformer i närtid.

Centerpartiets tidigare förslag på arbets- och bostadsmarknaderna
Centerpartiet har lagt fram många viktiga förslag för att öka rörligheten på arbetsmarknaden
och bostadsmarknaden, så att fler kan få ett jobb och en bostad. Det är breda reformer, men
skulle framför allt stärka de grupper som i dag står längre från arbetsmarknaden eller inte har en
bostad. Några av dessa presenteras här.








Sänk kostnaderna för att anställa, särskilt för små företag, för grupper som står långt från
arbetsmarknaden och i branscher som anställer många människor som tidigare varit
arbetslösa eller i utanförskap.
Turordningsreglerna i LAS bör bytas ut mot ett modernare och tryggare system.
Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen och inför jobbfixarpeng.
Inför enklare regler för byggande utanför detaljplanelagt område.
Inför en friare hyressättning med starkt besittningsskydd.
Stimulera byggnation av Attefallshus som kan användas som bostäder för asylsökande och
nyanlända.
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Förbättrad mottagningskapacitet
I nuläget kommer det fler människor än det någonsin gjort till Sverige. De mottagningssystem vi
har är anpassade för ett lägre antal asylsökande. Det behövs därför stora förändringar av
mottagningssystemen för att öka kapaciteten och kostnadseffektiviteten.


För över ansvaret för att hitta bostad till de asylsökande själva.

Migrationsverkets arbete med att hitta boende åt asylsökande bör upphöra. Istället ska
huvudregeln vara att den asylsökande med hjälp av dagersättningen själv ska ansvara för sin
egen boendesituation. Ersättningen ligger i dag totalt på 71 kronor per dag för en ensamstående
person som valt eget boende. Vi vill fördubbla den ersättningen. Enbart personer som tillhör
vissa utsatta grupper, bland annat äldre och barnfamiljer, bör få hjälp med asylboende, men då
av kommunerna utifrån en jämnare fördelning där kommunerna själva får större makt och
resurser att öka kvaliteten på det erbjudna boendet. Förslaget bör inte gälla retroaktivt för
personer som redan anlänt.
Alla med uppenbart ogrundade ansökningar eller som ska avvisas enligt Dublinförordningen bör
helt fråntas sin ersättning, om inte det finns grund till varför avvisning ej kan ske.
De personer som kommer från och med nu bör genast få hjälp att ställa sig i bostadskö, men de
bör inte automatiskt gå förbi bostadsköer. Dock bör de som i dagsläget sitter fast på asylboenden
prioriteras i kommunerna, fast med mindre krav på bostaden.
Asylsökande som på egen hand bosätter sig i ett utanförskapsområde ska inhämta ett
godkännande från kommunen för att kunna få sin fördubblade dagersättning.
Detta förändringsförslag skulle få ned kostnaderna för boenden och frigöra resurser hos
Migrationsverket så att arbetet med registrering och handläggning av asylansökningar kan
prioriteras. Det skulle även göra att större delar av civilsamhällets och privatpersoners stora
engagemang togs tillvara för att lösa boendesituationen.


Placera äldre ensamkommande barn i en annan typ av boenden.

Från 15 år och uppåt är grundregeln att man placeras i de asylboenden för utsatta grupper som
kommunerna kommer att tillhandahålla och man får samma ersättning som vuxna asylsökande,
24 kronor om dagen för den som har boende där mat ingår och 71 kronor om mat inte ingår.
Krävs särskild vård eller omsorg kan man fortsatt placeras i familjehem eller stödboende. Barn
under 15 år fortsätter att placeras i familjehem och stödboende som regel.
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Korta vägen till jobb
För att de som kommer snabbt ska komma in i arbete behövs betydligt snabbare insatser på flera
plan, och betydligt mer arbetsmarknadsanpassade system i mottagandet.


Låt alla asylsökande arbeta. I dag är grundregeln att en person som saknar uppehållstillstånd
inte får arbeta, men en asylsökande kan beviljas undantag, så kallat AT-UND. Vi vill vända
på detta. Istället för att arbetsförbud ska vara regel vill vi tillåta alla att arbeta som
utgångspunkt. Det ska fortsatt vara möjligt att besluta om arbets-förbud, och även sänkt
dagersättning, för de personer som vägrar bidra till att fastställa identiteten eller som bryter
mot regler på olika vis. Det enda den asylsökande ska behöva för att få jobba är ett bevis på
att man registrerats som asylsökande hos Migrationsverket. Detsamma bör gälla för att få
tillgång till praktikplatser.



Skapa möjlighet för asylsökande att få löneutbetalning till kort, t.ex. genom att möjliggöra
för arbetsgivare att stoppa in pengar på de ICA-kort till vilka asylsökande får sin
dagersättning. I dag gör svårigheten för asylsökande att öppna bankkonto, och för
arbetsgivare att betala ut lön, att asylsökande som hade kunnat få jobb redan under asyltiden
inte anställs.



Obligatorisk grundutbildning, med utökad samhällsorientering, föräldraskapsutbildning
och hälsoundersökning tidigt i asylprocessen, även för ensamkommande i gymnasieålder.
Under denna grundutbildning bör man även få stöd med att inventera, validera och
komplettera sin kompetens. Utbildningen ska vara obligatorisk såtillvida att man får nedsatt
dagersättning om man inte deltar. Utifrån inventering av kunskap bör en nationell databas
upprättas dit företag som söker personal kan vända sig.
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