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§

319

Yttrande över remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat
mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
(SOU 2018:22 )

ASN-2018-8022
Sammanfattning

Malmö stad har mottagit betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering
eller återvändande (SOU 2018:22) från Arbetsmarknadsdepartementet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har av kommunstyrelsen ombetts att avge yttrande
kring betänkandet.
I föreliggande betänkande presenteras och förordas ett huvudförslag som innebär att staten,
kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och välkomnar särskilt begränsningarna
i möjligheten till egenbosättning.
Förvaltningen anser vidare att utredningen inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till den
omfattande generella bostadsbristen i stora delar av Sverige. Förvaltningen anser också att
föreslagna reformer för ett mer effektivt och mindre administrativt betungande
ersättningssystem är bra, men att full kostnadstäckning måste ges även efter genomförda
reformer.

Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag med av nämnden
beslutat tillägg.

Yrkanden

Sedat Arif (S), Peter Johansson (S), Mats Högelius (V) yrkar bifall till att avge yttrande enligt
arbetsutskottets förslag.
John Roslund (M) yrkar att nämnden i yttrandet påtalar att hemlösheten som till stora delar
beror på EBO-lagen kostar Malmö stad ungefärligt 500 mnkr årligen.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till John Roslunds tilläggsyrkande.
Mats Högelius (V) yrkar att följande stycke på första sidan i arbetsutskottets förslag tas bort
ur yttrandet: även om vi på sikt vill att EBO-lagen helt slopas. Staden har under mer än ett
årtionde uppvaktat flera olika regeringar för ett avskaffande av EBO-lagen. Den
ståndpunkten ligger fast. Detta för att fa° bort negativa konsekvenser såsom trångboddhet,
social problematik och handel med svartkontrakt. Om alla kommuner tar lika stort ansvar för
flyktingmottagandet förbättras integrationen.
John Roslund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets föreslagna ändring i yttrandets första stycke.
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Mats Högelius (V) yrkar att hela avsnittet rörande avresecenter i arbetsutskottets förslag tas
bort ur yttrandet.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till Mats Högelius (V) yrkande om att ta bort delar av
första stycket på första sidan.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ämnar först ställa arbetsutskottets förslag till yttrande mot Nima
Gholam Ali Pours (SD) avslagsyrkande. Sedan ämnar ordförande ställa proposition på
respektive tilläggs- och ändringsyrkande. Beslutsgången godkänns av nämnden.
Ordförande Sedat Arif (S) ställer Sedat Arif (S) med fleras bifallsyrkande till arbetsutskottets
förslag mot Nima Gholam Ali Pours (SD) avslagsyrkande. Ordförande finner att nämnden
bifaller arbetsutskottets förslag till yttrande.
Ordförande ställer sedan proposition på John Roslunds (M) tilläggsyrkande, med bifall av
Sedat Arif (S), om att nämnden påtalar att hemlösheten som till stora delar beror på EBOlagen kostar Malmö stad ungefärligt 500 mnkr årligen. Ordförande finner att nämnden
bifaller John Roslunds tilläggsyrkande.
Ordförande Sedat Arif ställer sedan proposition på Mats Högelius (V) yrkande, med bifall av
Janne Grönholm (MP), om att ta bort delar av första stycket på yttrandets första sida.
Ordförande finner att nämnden avslår Mats Högelius (V) yrkande.
Ordförande Sedat Arif ställer sedan proposition på Mats Högelius (V) yrkande om att ta bort
avsnittet om avresecenter ur yttrandet. Ordförande finner att nämnden avslår Mats Högelius
(V) yrkande.
Reservationer, särskilda yttranden,

Nima Gholam Ali Pour(SD) och Håkan Ask (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M), Ingrid Gunnarson (M), Sonja Jernström
(M) och Ulla Herbert (L) avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande. Vid justering
av protokollet har inget särskilt yttrande lämnats in.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag







Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
(SOU 2018:22)
Yttrande - remiss angående remiss från arbetsmarknadsdepartementet
Remiss angående Remiss från arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat
mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU
2018:22 ) STK-2018-596
Följebrev - Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22):- Ett ordnat
mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU
2018:22 )
ASN 180829 - Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande - Ett ordnat
mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU
2018:22
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§139 Förslag till yttrande över remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett
ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
(SOU 2018:22 )
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-08-29
Ärende: ASN-2018-8022
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22
Sverigedemokraterna noterar den 180 graders sväng som framför allt S och M gjort kopplat till
migrationspolitiken. Det är positivt men långt ifrån tillräckligt och dessutom väldigt sent. Fokus måste
vara på en nollvision i mottagandet av nyanlända och fler personer återvänder till trygga områden i
sina hemländer.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
__________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
_____________________________
Håkan Ask (SD)
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Vänsterpartiet

Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden

Ärende 43 ASN 2018-08-29 Remiss angående ”Ett ordnat mottagande…”
Vi reserverar oss mot beslutet att behålla stycket i remissyttrandet på sidan 1, som börjar
med …”även om vi på sikt vill att EBO-lagen helt slopas” och som avslutas med meningen:
”Om alla kommuner tar lika stort ansvar för flyktingmottagandet förbättras integrationen”
Vänsterpartiet yrkade att detta stycke helt skulle tas bort i remissyttrandet vilket nämndens
majoritet avvisade.
Vi inser alla problem, som hänvisas till gällande EBO-lag och som hamnat på kommunens
ansvar att ta hand om. Vi bedömer dock inte att det är EBO-lagen i sig som är grunden till
detta utan Statens/Migrationsverkets underlåtenhet att se till att lagen efterlevs på rätt sätt.
Insatser för att EBO inte ska kunna skapa sociala problem, trångboddhet, svarthandel med
kontrakt, allmän misär, m.m.. måste sättas in redan under det första året då
Migrationsverket ansvarar deras boende.
Det finns trots allt flera fördelar med EBO som skulle gå förlorade, om EBO-lagen skulle
slopas. Det skulle förvisso lösa en del problem men samtidigt skapa nya och andra problem
och kostnader.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att behålla stycket i remissyttrandet som handlar
om ”Avresecenter för de som ska återvända” på sidan 6.
Vänsterpartiet föreslog nämnden att detta stycke helt skulle slopas i förslaget från
Arbetsmarknadsdepartementet och att detta skulle framgå i remissyttrandet.
Förslaget röstades dock ner.
Hela denna idé om ett avresecenter är knappast förenligt med lagen om mänskliga
rättigheter.
- Att låsa in personer som inte är kriminella är ett brott.
- Att samla människor, som befinner sig i en mycket svår situation då de fått avslag på sin
asylansökan, människor som vi kan anta mår dåligt, på ett ställe likt det föreslagna
avresecentrerna är orimligt och inte mänskligt."
-Att dessutom inte låta någon annan myndighet än Migrationsverket få tillträde och verka i
detta Avresecenter är olyckligt.
- Att tvinga personer från sina boenden till ett gemensamt center där de kan få bli kvar
mycket lång tid då handläggningstider ofta drar ut på tiden är inte heller humant.
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-Att barnfamiljer med skolbarn rycks upp från trygg skolmiljö för att flyttas till ett center är
inte heller förenligt med god omsorg om barn och knappast leva upp till målet om ”barnets
bästa”
Vänsterpartiet anser att hela idén om Avresecenter är ett feltänk och bygger på det faktum
att några håller sig undan från att återvända, vilket drabbar det stora flertalet som inte gör
så. Vi avvisar därför förslaget så som det är beskrivet.

Mats Högelius
Ledamot
Linda Svensson
Ersättare

Jonna Böhler (F!)
Ersättare
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-08-29
Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat mottagande gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)
Ärendenummer: ASN-2018-8022
Miljöpartiet i Malmö ställer sig i huvudsak bakom betänkandet och vi instämmer i stora drag
i betänkandets förslag.
Vi känner dock en tveksamhet kring ankomstcentret. Vi instämmer med de synpunkter som
förs fram i yttrandet om att det finns en stor risk att asylsökande i praktiken fastnar i
ankomstcentret under en längre period på grund av den rådande bostadsbristen och vissa
kommuners ovilja att ta emot asylsökande. Detta skulle isåfall försämra integrationen
avsevärt.
Det finns flera problem med den nuvarande EBO-lagstiftningen. I många fall fungerar den
bra, men i Malmö och i ett antal andra kommuner leder den nuvarande EBO-lagstiftningen
till trångboddhet, hemlöshet och ökad segregation. Vi ser därför positivt på att reformera
EBO-lagstiftningen. Vi vill däremot inte helt avskaffa den, vilket föreslås i yttrandet, utan
förespråkar en social prövning av den tilltänkta bostaden.
__________________________________
Janne Grönholm (MP), vice ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden
med instämmande av:
__________________________________
Marie Engqvist Ridell (MP), ledamot arbetsmarknads- och socialnämnden.

