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Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Tekniska nämnden välkomnar betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb
etablering eller återvändande (SOU 2018:22). Nämnden delar bilden av att mottagandet av
asylsökande och nyanlända är i behov av reformer och att det i dagsläget saknas ett
helhetsperspektiv i mottagandet.
Som det uttrycks i betänkandet är bostadssituationen ansträngd i stora delar av Sverige, så
också i Malmö. Bosättningslagen (Lag ((2016:38)) om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning) bidrar till att samtliga kommuner i Sverige tar ett visst ansvar vad
gäller att ordna bostäder till nyanlända. Men systemet fungerar inte friktionsfritt i dagsläget.
Som utredningen visar ordnar en betydande del av asylsökande och nyanlända invandrare
eget boende. Dessa bostäder ligger ofta i kommuner där bostadsmarknaden redan är
ansträngd, vilket bidrar till långvarig social och ekonomisk utsatthet i vissa geografiska
områden.
Många asylsökande och nyanlända invandrare söker sig till eget boende i Malmö. Som
beskrivs i utredningen leder det egna boendet ofta till trångboddhet, osäkra
boendeförhållanden och flyttkedjor som riskerar att försena den enskildes etablering i
samhället. Tekniska nämnden befarar också att den svarta marknaden för hyreskontrakt
riktad till denna grupp är stor. Om det egna boendet inte fungerar tillfredsställande har den
aktuella gruppen i dagsläget inte möjlighet att återgå till Migrationsverkets boende utan får
istället vända sig till den kommun de befinner sig i. Detta innebär en stor osäkerhet vad
gäller planeringsförutsättningar för den kommunala organisationen, ofta med akuta och
kortsiktiga boendelösningar för berörda personer.
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Mot bakgrund av ovanstående ställer sig Tekniska nämnden positiv till förslaget i
betänkandet att genom en modell med social prövning begränsa möjligheten för asylsökande
att ordna boende på egen hand under asyltiden. Tekniska nämnden instämmer i
bedömningen att regeringen bör överväga att temporärt helt undanta vissa kommundelar
från möjligheten till eget boende under asyltiden. Nämnden är också positiv till förslaget att
Migrationsverket ska återta ansvaret för de asylsökande i de fall när det egna boendet inte
fungerar.
I utredningen föreslås Migrationsverket säga upp kontrakten på de lägenheter som
myndigheten idag hyr och använder som boende för asylsökande. Det är bra att
Migrationsverket i samband med detta uppmanas föra en dialog med fastighetsägare och den
aktuella kommunen kring möjligheter för kommunen att ta över kontrakten. Representanter
från fastighets- och gatukontorets lägenhetsenhet har tidigare sökt kontakt med
Migrationsverkets ansvariga i denna fråga men har inte fått respons. Tekniska nämnden ser
fram emot att diskussioner i ärendet inleds.
Tekniska nämnden bedömer att utredningens förslag att asylsökande och nyanlända ska
anvisas kommunerna tidigare i processen är bra utifrån den enskildes perspektiv. Samtidigt
kan nämnden konstatera att bristen på bostäder är stor i en expansiv kommun som Malmö,
något som inte kommer avhjälpas av att asylsökande och nyanlända anvisas kommunen i ett
tidigare skede. I Malmö finns många hemlösa, varav majoriteten är s.k. strukturellt hemlösa
(d.v.s. de saknar egen bostad p.g.a. att de inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på
den ordinarie bostadsmarknaden). Majoriteten av de strukturellt hemlösa i Malmö kommer
från andra länder och har varit i Sverige kortare tid än tre år. Tekniska nämnden anser att
denna befintliga hemlöshet i kommunerna bör vägas in vid anvisning av asylsökande och
nyanlända. Med detta sagt är mottagandet en stor och komplex fråga som måste ses i sin
helhet relaterad till såväl bosättningslagen, möjligheter att ordna eget boende och
hemlöshetsfrågan i stort.
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