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Malmö stad

Yttrande gällande Malmö stads anmälan om
områdesbegränsning av eget boende för asylsökande
Beslut
Länsstyrelsen Skåne bedömer inte att hela Malmö stad omfattas av begränsningen
av områden som kan anses ha sociala och ekonomiska utmaningar.
Beskrivning av ärendet
Innan en kommun gör en anmälan till Migrationsverket ska kommunen ge
länsstyrelsen tillfälle att yttra sig över vilken eller vilka delar av kommunen som
anmälan bör avse.
Länsstyrelsen Skåne har tagit del av Malmö stads samrådsunderlag gällande
anmälan att hela kommunen ska omfattas av områdesbegränsning av eget boende
för asylsökande.
Många asylsökande har under flera år valt att bosätta sig i eget boende (EBO) i
kommunen. I februari 2020 bodde 1381 asylsökande personer i EBO i staden
vilket är ungefär hälften av alla i EBO som befinner sig i Skåne län just nu (2527
personer). Kommunen har också länge haft ett högt mottagande av självbosatta
nyanlända (dvs de med uppehållstillstånd som folkbokfört sig i kommunen).
I Malmö stads informationsunderlag inför samråd beskrivs för- och nackdelar
kring omfattningen av områdesbegränsning. Det finns dock en viljeriktning i
kommunen om att anmäla att samtliga områden i Malmö stad ska undantas för
eget boende.
Länsstyrelsen Skåne har också tagit del av Malmö stads bilagor i form av fyra
kartor över stadens områden, dessa ska enligt staden ses som en ögonblicksbild
som någorlunda visar den geografiska spridningen i kommunen av personer i eget
boende.
Synpunkter
Bedömning av om begränsningen omfattar områden som kan anses ha
sociala och ekonomiska utmaningar
I propositionen och promemorian framgår att områdesbegränsningarna bör
omfatta områden som kan anses ha socioekonomiska utmaningar. I promemorian
förutsätts att kommunerna endast anger de områden där en områdesbegränsning
behövs, dvs där det finns bäring för de socioekonomiska utmaningar som området
står inför.
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och ekonomiska utmaningar. Kommunen påvisar att flera områden har de faktorer
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som kan ha betydelse för en begränsning. Kommunen
har i underlaget till
Länsstyrelsen identifierat risker och konsekvenser kring olika scenarier av
omfattningen av begränsningen av eget boende. Länsstyrelsen Skåne bedömer att
även om flera områden i kommunen kan anses ha utmaningar så rör det inte alla.
Bedömning om det finns omotiverade skillnader mellan valda områden
I förarbetena framgår att begränsningen bör vara så snäv som möjligt och inriktas
på att lösa de problem som finns med asylsökandes eget boende i framför allt
områden med socioekonomiska utmaningar där problemen försämrar kommunens
planeringsförutsättningar. Utifrån förarbetena framkommer också att det är
regeringens uppfattning att problematiken bör vara mer påtaglig och leda till en
mer generell påverkan på de socioekonomiska förhållandena i området och inte
begränsas så snart det i ett område uppstår vissa sådana problem.
Utifrån ett regionalt perspektiv kan en områdesbegränsning av en hel kommun
medföra en förskjutning som bidrar till att fler asylsökande finner eget boende hos
kranskommunerna.
Länsstyrelsen vill påpeka att det på sikt är viktigt att följa hur många asylsökande
som ordnar eget boende i kommunens olika stadsdelar. Likaså att analysera
effekterna av denna egenbosättning för att även framöver säkerställa att
områdesbegränsningen är så snäv som möjligt, samt effekterna av
områdesbegränsningarna ur ett barnperspektiv.
Om viljeriktningen följs och kommunen anmäler begränsning av samtliga
områden i Malmö stad så ser inte Länsstyrelsen Skåne att områdesbegränsningen
är så snäv som förarbetena förordar. Länsstyrelsen anser att det finns omotiverade
skillnader mellan de områden som valts ut i kommunen. Slutsatsen är därmed att
det inte finns skäl att områdesbegränsa hela Malmö stad.
Bestämmelser som beslutet grundas på
De kommuner som omfattas av begränsningar av asylsökandes möjligheter till
eget boende anges i Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med
socioekonomiskt eftersatta områden. Enligt Förordning (1994:361), § 7b ska
kommuner innan anmälan av områden som ska undantas från eget boende, ge
Länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över vilken eller vilka delar av kommunen
som ska omfattas.
Länsstyrelsens bedömning görs utifrån följande förarbeten:
-

Regeringens proposition 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för
asylsökande
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Promemoria Ett socialt hållbart eget boende
för asylsökande
eringen.se
Ett ordnat mottagande-gemensamt ansvar
för snabb etablering eller
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återvändande SOU 2018:22
regeringen.se

De som medverkat i beslutet
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin, efter föredragning av
integrationsutvecklare Gunilla Holmlin. I beslutets beredning har även
avdelningschef Peter Cavala och enhetschef Åsa Stenbäck Holmér deltagit.

Ola Melin
Gunilla Holmlin

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
.

