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Remissyttrande över Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande 
och kommunplacering av ensamkommande barn 
 
Diarienummer: A2016/01333/I 
 
Inom IOGT-NTO upplevde vi ett stort engagemang i samband med flyktingkrisen 2015. 
Lokalföreningar öppnade exempelvis upp sina lokaler för transitboenden och 
matservering när krisen var som mest akut och då tillströmningen av nya flyktingar 
avtog förändrades verksamheterna till mötesplatser med värdefull verksamhet som 
fortgår och utvecklas runt om i landet i våra lokaler och ofta i samverkan med NBV, 
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet då studieförbunden bidrar till värdefulla 
insatser för flyktingarbetet. IOGT-NTO har fått ta del av medel från regeringen som 
använts till lokal verksamhet, en verksamhet som drivs av ideella medlemmar och som 
vi ser gör skillnad för människor på flykt. Ett viktigt arbete som kräver engagemang, tid 
och resurser i form av lokaler och personella insatser.  
 
IOGT-NTO ser positivt på förslaget om ändringar i lagen 1994:137 att en kommun som 
har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett 
boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse 
om placering. En viktig förändring för att få ett bättre mottagande och en jämnare 
fördelning av ensamkommande barn mellan landets kommuner då det idag är ett antal 
kommuner som tar ett betydligt större ansvar jämfört med andra kommuner. 
 
Vidare föreslås att Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande sysselsättning 
ändras i samband med att en ny struktur för tidiga insatser för asylsökande införs. 
Myndighetens ansvar för att asylsökande får tillfälle att delta i svenskundervisning och 
andra former av sysselsättning föreslås upphöra. Det föreslås att Migrationsverket i 
stället i lämplig omfattning ska ge asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser. 
 
Angående detta förslag vill IOGT-NTO lyfta betydelsen av sysselsättning som skapar 
rutiner, utveckling och delaktighet som leder till meningsfullhet. Oro, frustration och 
sysslolöshet leder ofta till negativa konsekvenser och för att förebygga detta är 
civilsamhällets aktörer är viktiga i detta arbete. Vi kan bidra med nyktra mötesplatser, 
utveckling, bildning och meningsfullhet för dessa flyktingar om vi får resurser till detta 
och vi gör det gärna i samverkan med andra aktörer och vi uppmanar därför till en 
långsiktighet när det gäller avsatta medel till civila samhällets organisationer.  
 



 

När det gäller det framtida arbetet med ge asylsökande tillfälle att delta i 
informationsinsatser så är samarbetet med civila samhällets organisationer oerhört 
betydelsefullt då vi når så många olika människor inom våra olika verksamheter.  
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