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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-09-30
Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger
Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson.
Bostadsersättning för asylsökande

Enligt en lagrådsremiss den 16 september 2004 (Utrikesdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Marianne
Wikman Ahlberg.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Enligt det remitterade förslaget skall bostadsersättning inte längre
lämnas till asylsökande som väljer att själva ordna sitt boende. Förmånen bostadsersättning utmönstras därför ur lagen om mottagande
av asylsökande m.fl.

Enligt 1 § andra stycket nämnda lag har den som omfattas av lagen
inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för
förmåner av motsvarande karaktär (underförstått: som förmåner som
regleras i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.). Bestämmelsen innebär bl.a. att en asylsökande som själv ordnat sitt boende inte
har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen för den del av bo-
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endekostnaden som kan överstiga vad han eller hon får i bostadsersättning. En fråga är då om den nu föreslagna lagändringen påverkar
räckvidden av 1 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. eller, mera konkret uttryckt, om den föreslagna ändringen
kan få till följd att en asylsökande som själv ordnat sitt boende kommer att ha rätt till försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
för skäliga kostnader för boende. Uppenbarligen är detta inte avsikten och man kan möjligen hävda att en asylsökande alltid kan få sitt
behov av bostad tillgodosett på annat sätt än genom eget boende,
eftersom han eller hon har rätt till logi på förläggning, s.k. anläggningsboende. Därmed skulle en asylsökande, i enlighet med den begränsning av rätten till bistånd som föreskrivs i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, inte heller efter lagändringen ha rätt till försörjningsstöd
avseende kostnader för boende. Frågeställningen har inte berörts i
remissen. Enligt Lagrådets mening bör ett klargörande ske i den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet.

Enligt ikraftträdandebestämmelsen skall rätten till bostadsersättning
upphöra när lagen träder i kraft den 1 mars 2005. Lagrådet noterar
att i remissen inte berörts frågan om det praktiska förfarandet i samband med ikraftträdandet. Det får förutsättas att asylsökande, som
enligt tidigare meddelade beslut uppbär bostadsersättning , i god tid
före ikraftträdandet informeras om att rätten till bostadsersättning
kommer att upphöra.

