Sammanfattning
En sammanfattning av asyl- och anvisningsprocessen finns i bilaga 1.

MALMÖPROGNOS 2019–2022
•

Prognosen visar att antalet asylsökande bosatta i Malmö under
prognosperioden 2019–2022 förväntas bli något lägre än det
var 2018.

•

Kommande lagar och regler angående eget boende kan
påverka prognosen.

•

Prognosen visar på ett kraftigt minskat förväntat antal
kommunmottagna (inklusive anhöriga) framöver.
o

År 2019 förväntas ungefär hälften så många komma till
Malmö som det gjorde 2018. 2020–2022 förväntas
antalet sjunka ännu mer.

o

Minskningen beror till stor del på att Migrationsverket
inte anser sig hinna fatta lika många beslut som de
tidigare förväntade sig.

FÖRFATTNINGAR, FÖRSLAG OCH POLITISKA BESLUT
•

Ett antal punkter i det så kallade januariavtalet berör
migration, mottagande och integration.
o

Den förändring av EBO som föreslås i januariavtalet
har beröring med den mottagandeutredning som lades
fram under 2018.

o

Förslag om förlängning av lagen om tillfälliga
begränsningar att få uppehållstillstånd.

o

Förslag att alternativt skyddsbehövande ges samma
möjligheter till familjeåterförening som flyktingar.

NULÄGE OCH ÖVERBLICK
•

Anhöriga är den största gruppen kommunmottagna under
2018.

•

Kommuntalet för Malmö är 43 anvisade, vilket är lägre än år
2018.

•

Begränsade förutsättningar att följa nyanlända elever över tid.
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Då det inom staden funnits ett behov av att samla relevant statistik som
berör området migration från utlandet, framförallt asylsökande och
nyanlända, har en förvaltningsövergripande grupp skapats för att ta
fram relevanta statistikunderlag. I gruppen finns representanter från
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, samtliga
utbildningsförvaltningar, fastighets- och gatukontoret samt
stadskontoret som också samordnar gruppen.
Som en del av arbetet tar gruppen två gånger om året (i mars och
september) fram en rapport med en egen prognos för Malmö,
nulägesbild och överblick inom området. Rapporten bygger på
Migrationsverkets nationella prognoser 1, nuvarande och tidigare års
verksamhetsstatistik samt en gemensam analys i arbetsgruppen.
Prognosen och förutsättningarna inom området kan komma att ändras
och är beroende av många faktorer. Rapporten lyfter några av dessa.
Utöver denna rapport finns även aktuell statistik för Malmö inom
migrationsområdet i materialet Fakta Malmö 2. Fakta Malmö gör även
jämförelser mellan storstäderna.
De siffror vi presenterar i rapporten över till exempel antal
kommunmottagna har vi hämtat från Migrationsverkets statistik över
kommunmottagna enligt ersättningsförordningen. Migrationsverkets
statistik visar hur många personer som har skrivits ut till Malmö från
Migrationsverket. Migrationsverket, och denna rapport, redovisar
dessutom statistik över personer som istället har skrivits ut till annan
kommun men sedan flyttat till eller från Malmö (se kapitlet ”Sekundärt
in- och utflyttade”). Verksamheter i Malmö stad som för sin egen
statistik kan ha siffror som skiljer sig från de i rapporten, eftersom de i
sina siffror redovisar de som flyttat till Malmö från andra kommuner
tillsammans med de som skrivits ut direkt till Malmö.

Denna rapport bygger på: Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2019 (P2),
Migrationsverket 2019-02-15. Siffror för ensamkommande barn var dock felaktiga i
denna rapport men Migrationsverket har skickat ut de rätta siffrorna till Malmö
stad. Denna och tidigare prognoser finns på: https://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Vart-uppdrag/Styrning-och-uppfoljning/Prognoser-ochremisser.html
1

Fakta Malmö på KomIn: https://komin.malmo.se/Var-kommun/Mal-styrning/Statistik/Fakta-Malmo.html och på malmo.se i både svensk och engelsk
version: http://malmo.se/faktamalmo
2
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Malmöprognos 2019–2022
Prognosen visar att antalet asylsökande bosatta i Malmö under
prognosperioden 2019–2022 förväntas bli något lägre än det var
år 2018.
Kommande lagar och regler angående eget boende kan påverka
prognosen.
Prognosen visar på ett kraftigt minskat förväntat antal
kommunmottagna (inklusive anhöriga) framöver. År 2019
förväntas ungefär hälften så många komma till Malmö som det
gjorde 2018. 2020–2022 förväntas antalet sjunka ännu mer.
Minskningen beror till stor del på att Migrationsverket inte anser
sig hinna fatta lika många beslut som de tidigare förväntade sig.
Det går att läsa om metoden bakom prognoserna i bilaga 2.

ASYLSÖKANDE
Utfall 2018
Under 2018 anlände 21 502 asylsökande till Sverige. Antalet var strax
under planeringsscenariot i Migrationsverkets prognoser både från
februari och juli, vilket var de prognoser som låg till grund för de två
upplagorna av Migrationsdata Malmö under 2018. Figur 1 visar
prognoserna och utfall.
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Prognos
Utfall

Figur 1. Asylsökande till Sverige 2018, utfall i jämförelse med låg-, planeringsoch högscenario i februari- och juli-prognoserna (bearbetning av data från
Migrationsverket)
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Det saknas statistik för att följa upp antalet asylsökande som kommer
till en kommun eftersom Migrationsverket inte för statistik över flöden
till kommuner. Istället för myndigheten enbart statistik över antalet
personer som finns i kommuner vid olika tidpunkter. På grund av detta
går det inte att utvärdera 2018 års lokala prognos för asylsökande.

Årets prognos för asylsökande
För att förbättra uppföljningsmöjligheterna prognostiserar årets lokala
asylprognos antalet asylsökande som bor i Malmö i slutet av varje år.
Migrationsverkets senaste prognos för asylsökande boende i hela
Sverige som helhet finns i tabell 1.
Tabell 1. Prognos över asylsökande boende i Sverige 2019–2022,
(Migrationsverket)
Utfall

Prognos

Räkneexempel

2018

2019

2020

2021

2022

Inskrivna i mottagningssystemet

52 565

46 200

46 300

46 100

46 300

varav i eget boende

28 822

26 600

27 600

27 800

28 500

varav i anläggningsboende

22 504

18 900

17 900

17 400

16 900

varav ensamkommande barn

1 239

700

800

900

900

Vid slutet av 2019 räknar Migrationsverket med att antalet asylsökande
i Sverige har minskat jämfört med antalet 2018. Åren efter bedömer
Migrationsverket att antalet håller sig stabilt runt 46 000. Nivån är
högre än i prognosen i juli 2018. Anledning till att Migrationsverket
höjer sin prognos är att verket med nuvarande budget inte anser sig
kunna hantera lika många ärenden som det kommer in. Därmed ökar
antalet personer som är inskrivna i mottagningssystemet. Detta gäller
även om Migrationsverket räknar med att antalet nya ansökningar inte
kommer öka nämnvärt jämfört vad man trodde innan.

Ungefär

2 000
asylsökande
förväntas bo i
Malmö under
prognosperioden
2019–2022

Tabell 2 visar prognosen för antalet asylsökande som kommer att bo i
Malmö. Enligt prognosen kommer gruppen -asylsökande i Malmö att
hålla sig strax över 2 000 under hela prognosperioden. Nivån är en
sänkning från de över 2 200 som bodde här vid årsskiftet 2018/2019.
Tabell 2. Prognos över asylsökande boende i Malmö stad 2019–2022 avrundade
värden, (Migrationsverket, Stadskontoret)
Utfall

Prognos

Räkneexempel

2018

2019

2020

2021

2022

Inskrivna i mottagningssystemet

2 207

2 020

2 080

2 080

2 120

varav i eget boende

1878

1 750

1 820

1 830

1 880

varav i anläggningsboende

257

240

230

220

210

varav ensamkommande barn

72

30

30

30

30

6

2/3
av de asylsökande
förväntas vara i
åldrarna 20–59

1/5
förväntas vara
barn

I det så kallade januariavtalet föreslår Socialdemokraterna, Liberalerna,
Centerpartiet och Miljöpartiet att införa begränsningar av möjligheten
att bo i eget boende. 3 Det är svårt att bedöma effekterna av detta på
antalet asylsökande som väljer att bo i Malmö. Effekterna kommer till
stor del bero på exakt hur lagen utformas och hur Malmö stad väljer att
använda verktygen som lagen ger. Om en ny lag skulle begränsa
möjligheten att bo i eget boende i vissa delar av staden kan detta leda
till att antalet som bor i andra delar av staden istället ökar. Skulle
antalet som bor i eget boende i Malmö minska kan man inte heller
utesluta att antalet som bor på en av Migrationsverkets anläggningar
istället ökar. Årets prognos tar därför inte hänsyn till förändringar i
denna lagstiftning. Januariavtalet diskuteras närmare senare i
rapporten.
Tabell 3 visar antalet asylsökande boende i Malmö 2018 och prognosen
för 2019–2022 fördelat efter ålder. I prognosen är ungefär två
tredjedelar av de asylsökande i Malmö i åldrarna 20–59 och ungefär en
femtedel är vara barn.
Tabell 3. Räkneexempel över asylsökande boende i Malmö efter ålder 2019–2022
avrundade värden, (Migrationsverket, Stadskontoret). Notera att totalen kan
skilja sig från tabell 2 eftersom värdena är avrundade
Utfall

Prognos

Räkneexempel

2018

2019

2020

2021

2022

0–6 år

209

190

200

200

200

7–15 år

225

210

210

210

220

16–17 år

64

60

60

60

60

18–19 år

148

140

140

140

140

20–59 år

1 491

1 360

1 410

1 410

1 430

60–64 år

27

20

30

30

30

65-år

43

40

40

40

40

KOMMUNMOTTAGNA
Utfall 2018
Enligt Migrationsverket tog Sveriges kommuner emot totalt 43 745
kommunmottagna personer förra året. Av dessa mottog Malmö 1 479
3 Utkast

till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitiskoverenskommelse.pdf
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personer 4. Som figur 2 visar var detta lite färre än vad
Migrationsverkets prognos och Migrationsdata Malmös lokala prognos
förutsa. Den lokala prognosen låg marginellt bättre än den nationella
prognosen från Migrationsverket.
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Figur 2. Prognos för kommunmottagna under 2018 i Sverige (vänster axel) och
Malmö (höger axel), samt utfall (Migrationsdata Malmö mars och september
2018, Migrationsverket)

1 479
personer
kommunmottogs
i Malmö 2018

Migrationsdata Malmö innefattar även en prognos för hur många av de
kommunmottagna som är ensamkommande barn. Denna prognos
gjordes förra året enbart för ensamkommande barn som inte fått
uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen. Anledningen till detta
var att den nya lagen inte var på plats vid tidpunkten för den första
prognosen i mars. Tyvärr redovisar inte Migrationsverket antalet
ensamkommande uppdelat efter om man fått uppehållstillstånd via
gymnasielagen eller inte på lokal nivå. Därmed går det inte att direkt
utvärdera denna prognos för Malmö. Årets prognos tar höjd för detta
och gör istället en prognos för det totala antalet ensamkommande.
Figur 3 visar alla kommunmottagna i Malmö 2018 efter ålder. Figuren
visar även vad de två prognoserna förutsåg.
Den åldersuppdelade prognosen träffade överlag bra. Den största
missen i absoluta tal skedde för gruppen 20–64, vilket också var den
största gruppen.

Siffran för Malmö inkluderar inte de som först blev kommunmottagna i en annan
kommun och sedan flyttade till Malmö (men däremot de som flyttade från Malmö
under året). Denna grupp kallas ibland ”sekundärt inflyttade” och diskuteras
närmare i nästa delkapitel. Migrationsverket, “Personer boende i Migrationsverkets
mottagningssystem”, https://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Statistik/Anvisning-till-kommuner-och-bosattning.html
4
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Figur 3. Prognos för kommunmottagna i olika åldersspann under 2018 i Malmö
samt utfall (Migrationsdata Malmö mars och september 2018, Migrationsverket)

Årets prognos för kommunmottagna
Tabell 4 visar det prognostiserade antalet kommunmottagna i Malmö
de kommande åren.
Tabell 4. Prognos över kommunmottagande i Malmö stad 2019–2022 avrundade
värden, (Migrationsverket, Stadskontoret). Värden som ändrats från
Migrationsdata Malmö september 2018 är markerade i rött och fetstil
Utfall

Prognos

2018

2019

2020

Räkneexempel
2021

2022

Kvotflykting

42

60

60

60

60

Anhöriga

680

390

230

230

120

Från mottagningssystemet

757

390

260

300

280

varav EKB, inklusive gymnasielagen

143

90

20

20

20

Totalt

1 479

840

550

590

460

Jämfört med prognosen 2018

-111

-410

-520

-440

Sedan Migrationsdata Malmö i september 2018 har Migrationsverket
kraftigt sänkt den nationella prognosen för antalet kommunmottagna i
Sverige. Denna förändring får genomslag även för Malmö. Som
diskuterades ovan beror minskningen inte främst på ett minskat antal
asylsökande utan på en minskning av antalet ärenden Migrationsverket
anser sig hinna avgöra. Om regeringen skulle höja verkets budget skulle
alltså förmodligen höja antalet kommunmottagna. För Malmös del
motsvarar minskningen mellan 410 och 520 individer per år för
perioden 2019–2021.
Tabell 5 visar prognosen för kommunmottagna fördelat på ålder. Årets
prognos skiljer sig från den i Migrationsdata Malmö september 2018 för
alla värden. Förändringen beror dels på att det totala antalet
förväntade kommunmottagna har minskat men också på att

9

Antalet
kommunmottagna
förväntas minska
kraftigt, delvis som ett
resultat av att
Migrationsverket inte
hinner med lika
många ärenden som
innan.

åldersfördelningen har anpassats efter det totala antalet
kommunmottagna till Malmö 2018.
Tabell 5. Räkneexempel över kommunmottagande efter ålder i Malmö stad 2019–
2022 avrundade värden baserat på fördelningen under 2018, samt utfall för 2018
(Migrationsverket, Stadskontoret). Notera att totalen kan skilja sig från tabell 4
eftersom värden är avrundade. Värden som ändrats från Migrationsdata Malmö
september 2019 är markerade i rött och fetstil
Utfall

Prognos

0–5 år

2018
186

2019
110

2020
70

Räkneexempel
2021
70

2022
60

6–15 år

378

210

140

150

120

16–17 år

68

40

30

30

20

18–19 år

102

60

40

40

30

20–64 år

732

420

270

290

230

65-år

13

10

0

10

0

SEKUNDÄRT IN- OCH UTFLYTTADE
I kommunens mottagande ingår även personer som först blivit
placerade i en kommun, men sedan väljer att flytta till Malmö inom två
år efter uppehållstillstånd. Dessa personer blir ibland kallade för
”sekundärt inflyttade” medans Migrationsverket väljer att använda
benämningen ”vidareflyttade personer”. Prognosen räknar inte in dessa
personer eftersom prognosen bara avser de som har Malmö som första
mottagandekommun.
För Malmös del innebär det alltså att vissa av de personer som har blivit
kommunmottagna i staden flyttar ut, samtidigt som andra flyttar in.
Antalet nyligen kommunmottagna som flyttar över kommungränserna
har ökat de senaste åren. Ökningen är en logisk följd av att gruppen
som nyligen blivit kommunmottagna har blivit större.
Malmö hade varje år mellan 2013 till 2017 ett negativt flyttnetto mot
andra kommuner för gruppen nyligen kommunmottagna. Det betyder
att fler personer i denna grupp flyttade från Malmö än vad som flyttade
till Malmö varje år under denna period. Under år 2018 flyttade 757
personer i gruppen ut ur Malmö och 876 personer flyttade till Malmö 5.
Därmed var det, för första gången på länge, fler som flyttade till än vad
som flyttade från Malmö i gruppen. Dock är inte nettot större än 119
personer 6.

5

Inklusive 252 personer som flyttade både in och ut från Malmö

Migrationsverket, “Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem”,
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Anvisning-tillkommuner-och-bosattning.html
6
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Författningar, förslag och
politiska beslut som
påverkar
Andel anhöriga i mottagandet ökade i Malmö.
Förlängning av tillfälliga begränsningar att få uppehållstillstånd.
Alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till
familjeåterförening som flyktingar.

I och med den nya regeringsbildningen har regeringen slutit en
överenskommelse om vad som ska utredas eller ske under
mandatperioden, det så kallade januariavtalet. 7 Ett antal punkter berör
migration, mottagande och integration och vissa av punkterna har även
beröring med den mottagandeutredning som lades fram under 2018.
Genom januariavtalet finns en bred politisk överenskommelse om att
förlänga den tillfälliga lagen med vissa justeringar och Migrationsverket
har anpassat sin prognos utifrån denna förlängning, vilket
Migrationsverket menar innebär en minskad osäkerhet kring antalet
asylsökande till Sverige 2019 och framåt. 8

PÅVERKANSFAKTORER PÅ LOKAL NIVÅ
Fler anhöriga i kommunens mottagande
Vi ser en ökning i Malmös mottagandet av nyanlända som kommer till
Sverige som anhöriga, vilket påverkar åldersfördelningen i
mottagandet. Även arbetsmarknads- och socialförvaltningen har märkt
av denna utveckling, som även påverkar behovet av bostäder.

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitiskoverenskommelse.pdf
7

8

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2019 Migrationsverket.
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Under 2018 tog
Malmö emot

680 anhöriga
och 448 från
EBO

I Malmös kommunmottagandet av personer med uppehållstillstånd
under år 2018, är det första gången på flera år som gruppen anhöriga är
större än antalet personer som bott i eget boende under asylprocessen.
Under 2018 anlände 680 personer som anhöriga till Malmö och 448
personer från EBO. Under år 2019 räknar Migrationsverket med 9 800
inresta anhöriga till Sverige. Förändringarna av ålderssammansättning
kan dock inte enbart förklaras av en större andel anhöriga utan vissa
kategorier anhöriga har dessutom ökat utöver detta, till exempel 18–19
åringar.

PÅVERKANSFAKTORER PÅ NATIONELL NIVÅ
Migrationsverket har anpassat sin prognos utifrån den aviserade
förlängningen av den tillfälliga lagen. Genom det så kallade
januariavtalet finns en bred politisk överenskommelse om att förlänga
den tillfälliga lagen med vissa justeringar, vilket innebär en minskad
osäkerhet kring antalet asylsökande till Sverige år 2019 och framåt.
Vidare menar Migrationsverket att en återinförd rätt till
familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande har en påverkan,
både på vilka som väljer Sverige som asylland och Sveriges andel av
antalet asylsökande i EU. Deras samlade bedömning är dock att
påverkan på antalet asylsökande blir begränsad och att det tyder på att
möjligheten till familjeåterförening inte kommer att vara specifik för
Sverige. Vidare fortsätter tidsbegränsade uppehållstillstånd och den
begränsade framkomligheten för migranter att verka i motsatt
riktning. 9
Justitiedepartementet har lämnat utkast till lagrådsremiss Förlängning
av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige. 10 I den lämnas förslag på att:

9

•

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten
att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta gälla till och med
19 juli 2021.

•

Lagen ändras så att alternativt skyddsbehövande ges samma
möjligheter till familjeåterförening som flyktingar.

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2019 Migrationsverket.

10 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-

promemorior/2019/02/forlangning-av-tillfalliga-lagen/
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•

Lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på
gymnasial nivå ska träda ikraft den 20 juli 2021 och upphöra att
gälla 20 januari 2025.

Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige
Den tidsbegränsade lag som trädde i kraft 20 juli 2016, föreslås enligt
utkastet till lagrådsremissen att förlängas i två år. Den tidsbegränsade
lagen omfattar asylsökande, med undantag för barn och barnfamiljer
som ansökt om asyl senast den 24 november 2015. Istället för
permanenta ges tillfälliga uppehållstillstånd, 13 månader till alternativt
skyddsbehövande och tre år till flyktingar. 11 Det tillfälliga
uppehållstillståndet kan förnyas om skyddsskäl kvarstår och
permanenta uppehållstillstånd ges om en person får arbete och kan
försörja sig själv. 12 Flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd ska bara
kunna återförenas med sin kärnfamilj. 13

Förslag om att lagen
(2016:752) om
tillfälliga
begränsningar av
möjligheten att få
uppehållstillstånd i
Sverige ska fortsätta
gälla till och med 19 juli
2021.

Alternativt skyddsbehövande och familjeåterförening
I utkastet föreslår de att alternativt skyddsbehövande ges samma
möjligheter till familjeåterförening som flyktingar (med en tre
månaders respit från försörjningskravet). I den tillfälliga lagen finns
bestämmelser som innebär att krav på försörjningsförmåga som
huvudregel ställs för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska
beviljas. Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen ska kunna
försörja både sig själv och den anhörige. Undantag från
försörjningskravet görs i vissa fall om anknytningspersonen är flykting,
alternativt skyddsbehövande eller barn. Försörjningskrav innebär att
anknytningspersonen i Sverige ska ha försörjning och en bostad i
lämplig storlek för familjen. 14
Har förslagen någon effekt på Sverige som mottagarland?
Migrationsverket skriver i sin senaste prognos att en återinförd rätt till
familjeåterförening har en påverkan både på vilka som väljer att söka
asyl i Sverige och Sveriges andel av antalet asylsökande i EU.
Migrationsverkets samlade bedömning är dock att den utvidgade rätten
Till kvotflyktingar ges permanenta uppehållstillstånd och sådana ska även kunna
ges till barn i vissa fall med hänsyn till hälsotillstånd. Tidigare grund, synnerligen
ömmande omständigheter, tas bort.

11

För personer under 25 år kan permanent uppehållstillstånd utifrån kravet på
inkomst enbart beviljas efter fullföljd gymnasieutbildning.

12

13

Make, sambo och barn under 18 år, tidigare har även andra anhöriga omfattats.

Gäller inte om ett barn är anknytningsperson i Sverige eller om anhöriga söker
återförening med flykting eller alternativt skyddsbehövande inom 3 månader efter
beviljat uppehållstillstånd.
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13

Förslag om att lagen
ändras så att
alternativt
skyddsbehövande ges
samma möjligheter till
familjeåterförening
som flyktingar.

till familjeåterförening har en begränsad påverkan på antalet
asylsökande i Sverige. Möjligheten till familjeåterförening kan bidra till
förändrade rörelsemönster och en möjlig utveckling är att fler
asylsökande reser ensamma för att via anknytning ta sin familj till
Sverige. Det i sin tur kan leda till färre asylsökande än när hela familjer
reser samtidigt, vilket kan motverka en potentiell ökning.
Migrationsverket betonar att denna möjlighet till familjeåterförening
för alternativt skyddsbehövande inte kommer att vara specifik för
Sverige under 2019–2022. Tyskland ändrade under förra året sin
lagstiftning och öppnade åter upp för familjeåterförening för alternativt
skyddsbehövande om än under begränsade former. Vidare hänvisar
Migrationsverket till en studie av EMN European Migration Network där
det framgår att bland de medlemsstater som medger
familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande återfinns bland
annat stora mottagarländer som Belgien, Frankrike, Italien,
Nederländerna och Storbritannien. 15
Migrationsverket bedömer att om tidsbegränsade uppehållstillstånd
kvarstår som huvudregel kommer det ha en fortsatt begränsande
påverkan på Sverige som mottagarland. Vidare kan fortsatta
gränskontroller och andra hinder innebära svårigheter för migranter att
ta sig till Europa och vidare till Sverige.

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
Sedan 1 juni 2017 finns även bestämmelser om uppehållstillstånd för
studier på gymnasienivå i den tillfälliga lagen. Bestämmelsen syftar till
att främja integrationen av unga nyanlända och uppmuntra dem att
genomgå utbildning på gymnasienivå för att därefter kunna försörja sig
genom arbete eller näringsverksamhet. Eftersom lagen om tillfälliga
begränsningar föreslås förlängas behöver ikraftträdandet och
upphörande av lagen (2017:353) skjutas fram i två år till dess att den
tillfälliga begränsningslagen upphör att gälla. 16
Ett undantagsfönster under juli-september 2018 har möjliggjort att
söka uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå för
ensamkommande barn som drabbats av långa handläggningstider. Flera
krav ställdes för ansökan, bland annat på väntetid, ålder samt att den
15

Verksamhets- och utgiftsprognos februari 2019 Migrationsverket.

När lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
beslutades var det utifrån förutsättningarna att lagen om tillfälliga begränsningar
upphör att gälla 19 juli 2019. I utkastet till lagrådsremissen föreslås det att lagen
(2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå ska träda ikraft
den 20 juli 2121 och upphöra att gälla 20 januari 2025.
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Lagen (2017:353) om
uppehållstillstånd för
studerande på
gymnasial nivå ska
träda ikraft den 20 juli
2021 och upphöra att
gälla 20 januari 2025.

unge studerat eller avser studera på gymnasial nivå. Enligt
Migrationsverket, den 12 mars 2019, har det totalt inkommit
744 ansökningar i Skåne varav 413 har beviljats. 81 ansökningar där
sökande uppgivit adress i Malmö har beviljats. Två personer är yngre än
19 år, 55 personer är 19 år och 24 personer är 20 år eller äldre.

Förslag om att förändra EBO
Mottagandeutredningen
En översyn av mottagandet av asylsökande och nyanlända har sedan
slutet av 2015 genomförts inom den så kallade
Mottagandeutredningen 17 och slutbetänkandet (SOU 2018:22)
lämnades i mars 2018. Utredningens huvudförslag innebär bland annat
statliga ankomstcenter där alla asylsökande (exklusive
ensamkommande barn) ska vistas de första 30 dagarna, därefter
anvisning av asylsökande för bosättning i kommunerna och kommunalt
ansvar för tidiga insatser för asylsökande. Andra förslag innebär
begränsningar av möjligheten för asylsökande att bosätta sig i eget
boende och ett förändrat ersättningssystem genom schabloner.
Januariavtalet punkt 43 – Förändra EBO
I januariavtalet 18 understryks det att boendeformen eget boende för
asylsökande (EBO) har, i vissa kommuner med socioekonomiska
utmaningar, lett till trångboddhet, osäkra boendeförhållanden och
flyttkedjor som riskerar att försena etableringen. Enligt förslaget så bör
kommunerna ges en möjlighet att begränsa EBO i områden med
socioekonomiska utmaningar, och det remitterade förslaget om
områdesbegränsning vid EBO i promemorian bör genomföras. Förslaget
innebär att en asylsökande som under asylprocessen ordnar eget
boende i ett område med socioekonomiska utmaningar i någon av de
angivna kommunerna, inte ska ha rätt till dagersättning.
Om Mottagandeutredningens huvudförslag eller januariavtalets förslag
om att förändra EBO går igenom innebär det väsentliga förändringar för
både kommunens mottagande, inte minst utifrån föreslagen
begränsning av möjligheten till eget boende under asylprocessen, och
kommunens arbete med asylsökande och nyanlända personer.
I januariavtalet finns det fler punkter som berör migration och
integration. Dessa punkter förväntas utredas eller träda ikraft under
mandatperioden och någon prognos kring punkterna gör vi därför inte
nu. Vi återkommer till berörda punkter i septemberrapporten år 2019
Kommittédirektiv 2015:107, Översyn av mottagande och bosättning av
asylsökande och nyanlända.
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https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitiskoverenskommelse.pdf
18

15

då ett antal förslag väntas kunna genomföras under år 2020. Se bilaga 3
för de övriga punkterna i januariavtalet som berör migration och
integration.

PÅVERKANSFAKTORER PÅ INTERNATIONELL NIVÅ
Prognos med Europa i fokus
I Migrationsverkets februariprognos har myndigheten i stora drag fokus
på situationen i Europa; yttre och inre gränsbevakning och politisk
utveckling i EU och i EU:s medlemsländer kan få stor påverkan på hur
många asylsökande personer som kommer till Sverige. Detta trots att
det är oroligt på många håll i världen och fler människor än någonsin är
på flykt från sina hem.
Framförallt påverkar olika former av gränsrestriktioner på västra
Balkan, fördelning av asylsökande i EU/EES samt lagstiftning och praxis i
EU. Migrationsverket menar att mycket tyder på att den restriktiva
migrationspolitiken inom EU kvarstår. Vidare fortsätter EU:s arbete
med att få fram en gemensam asylpolitik. Tyskland bedöms fortsatt
vara största mottagarland i EU, Sverige förväntas ta emot mellan 3 till
5 procent av alla asylsökande under 2019 viket gör Sverige runt nionde
största mottagarlandet i Europa. I Sverige är det en minskning av
asylsökande från de stora asylländerna i Mellanöstern, samtidigt som
andra grupper ökar, till exempel från Georgien, Uzbekistan och
Latinamerika.

EU-Turkietuttalandet
En annan stor påverkansfaktor är det uttalande som EU ingått med
Turkiet mars 2016. Det innebär att migranter som saknar giltiga
resehandlingar eller som inte anses ha behov av internationellt skydd
kan skickas tillbaka från Grekland till Turkiet. Turkiet får i utbyte hjälp
med humanitärt bistånd för att förbättra insatser för migranter i landet,
förhandlingar om Turkiets medlemskap i EU återupptas samt att
turkiska medborgare ska kunna resa viseringsfritt till EU. Turkiet har
dock fortfarande inte uppfyllt vissa av EU:s kriterier för att
viseringsfriheten ska träda i kraft och medlemsfrågan är fryst efter
turkiska statens repression mot bland annat journalister, politiker och
civilsamhälle efter statskuppsförsöket sommaren 2016. Om uttalandet
mellan EU och Turkiet består har det stor påverkan på framkomlighet i
Europa för migranter. Migrationsverket bedömer att uttalandet
fortsätter att gälla under år 2019.
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Tyskland bedöms
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mottagarland i EU,
Sverige förväntas ta
emot mellan 3 till
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Asylsökande från Georgien, Uzbekistan och Latinamerika

1 250
asylärenden från
Georgien fick
beslut under
2018. Endast

5 av dessa fick
bifall.

Migrationsverket skriver i sin prognos att det under hösten har skett en
förändring bland vilka som söker asyl i Sverige. Främst har sökande från
Georgien, Uzbekistan och Latinamerika (till exempel Colombia och
Nicaragua) ökat i antal. Samtidigt så minskar antalet asylsökande från
Syrien och Mellanöstern även om de fortfarande utgör de största
ursprungsländerna bland de som kommer till i Sverige.
Migrationsverket menar att viseringsfrihet underlättar för de sökande
att ta sig till Sverige. Begränsade framtidsutsikter i Georgien och
Uzbekistan, i kombination med en god ekonomi och arbetsmarknad i
Sverige driver på asylmigrationen till Sverige. Asylsökande från
Latinamerika kommer framförallt från Colombia och Nicaragua, men
det kommer även sökande från El Salvador, Peru och Venezuela.
Migrationsverket anar att politisk repression och svåra
socioekonomiska förhållanden påverkat migrationen från Latinamerika
och skriver vidare att den inrikespolitiska utvecklingen i enskilda länder
kommer att få stor påverkan hur den ter sig under 2019.
Det är dock enbart en liten andel av denna grupp som beviljas
uppehållstillstånd. I Migrationsverkets statistik framgår att det inkom
1 156 asylansökningar från Georgien under 2018. 1 250 beslut fattades
varav 5 beslut var bifall. Vidare är det i genomsnitt 95 dagars
handläggningstid från asylansökan till beslut. Från Colombia har det
under 2018 inkommit 334 asylansökningar och 239 beslut fattade varav
7 beslut om bifall med 178 dagars handläggningstid.
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Nuläge och överblick
Anhöriga är största gruppen kommunmottagna under 2018.
Lägre kommuntal för anvisade 2019.
Begränsade förutsättningar att följa nyanlända elever.

LOKAL KONTEXT
Under tiden en person är asylsökande ansvarar Migrationsverket för
personens boende och ekonomiska stöd. När den sökande beviljats
uppehållstillstånd skriver Migrationsverket ut den sökande till
kommunen. När sökande har skrivits ut till kommunen är personen
kommunmottagen och ansvaret övergår då från Migrationsverket till
kommunen. Detsamma gäller kvotflyktingar och anhöriga till den
asylsökande som beviljats uppehållstillstånd när de anlänt till
kommunen.

Asylsökande i Malmö
Som syns i tabell 6 fanns det i Malmö den 1 mars 2019, 2 074 personer
som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Av dessa var
728 flickor/kvinnor och 1 346 pojkar/män. 479 var barn under 18 år. De
flesta väljer att redan under sin asylprocess bosätta sig i Malmö,
1 754 av personerna bodde i så kallat eget boende. Inom kommunen
har Migrationsverket inte några större anläggningsboenden (ABO) där
asylsökande personer ska placeras under längre tid.
Tabell 6. Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem i Malmö, 1
mars 2019 (Migrationsverket)

Boendeform/Ålder

0–6 7–15 16–17 18–19 20–59 60–64

Anläggningsboende
(ABO)

43

29

4

13

167

Eget boende (EBO)

168

169

31

92

2

19

14

213

217

49

Övrigt boende
SUMMA

64+

Totalt

3

1

260

1 238

19

37

1 754

20

4

0

1

60

125

1 409

22

39

2 074

Av de personer som bor i eget boende i Malmö är det inte alla som
väntar på ett beslut om uppehållstillstånd. Den 12 mars 2019 hade
40 procent av personerna i eget boende öppna ärenden, dvs. i väntan
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på beslut. 57 procent av personerna befann sig i överklagande- eller
återvändandeprocess. 19

Kommunmottagande av personer med uppehållstillstånd
Malmös mottagande har varierat under årens gång. I figur 4 nedan
redovisas antalet personer som beviljats uppehållstillstånd som flykting,
skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller
som anhöriga till någon inom dessa kategorier och som mottagits i
Malmö under respektive år. Kategorin ”Övriga” innehåller
Migrationsverkets kategori i övriga 20 samt ensamkommande barn och
kvotflyktingar. För detaljerad statistik över kommunmottagandet se
bilaga 4.
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Figur 4. Malmös kommunmottagande 2014– februari 2019, samt prognos 2019,
egen bearbetning av data från Migrationsverket

Malmös mottagande har historiskt, och till största delen även idag,
bestått av personer som redan under asylprocessen väljer att bosätta
sig i eget boende eller som kommer som anhöriga. Under 2018 och för
första gången sedan år 2009 är gruppen anhöriga större än de personer
som bott i eget boende under sin asylprocess i mottagandet. I Malmö
görs kopplingar mellan bosättning i eget boende och den strukturella
hemlösheten. I Malmö stads hemlöshetskartläggning för 2018 var det,
Därutöver finns en övrigt-kategori samt personer som har fått ett
uppehållstillstånd, men ännu inte skrivits ut till kommunen som då bestod av
52 personer vilket innebär 3 procent.

19

Övriga i Migrationsverkets statistik är främst personer som utan att ha sökt asyl
ändå fått uppehållstillstånd, sällan som flykting eller skyddsbehövande, men med
synnerligen ömmande omständigheter som grund.
20

19

precis som 2017, 36 procent av de som är strukturellt hemlösa som har
en kortare vistelsetid än tre år i Sverige.

36
procent
av strukturellt
hemlösa i Malmö
hade en kortare
vistelsetid än tre
år i Sverige 2018

Malmö tog 2018 emot 1 479 personer. Av de 1 479 personer som togs
emot i Malmö 2018 var 685 flickor/kvinnor och 794 pojkar/män. De
flesta var mellan 20–64 år gamla (501 personer), men gruppen under
18 år är även den stor (428 barn). Mottagandet av kvotflyktingar har
succesivt ökat i Sverige och i Malmö har mottagandet gått från 1 person
2015 till 42 personer år 2018.
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Figur 5. Malmös kommunmottagande 2005-februari 2019 inklusive prognos
2019–2022, egen bearbetning av data från Migrationsverket
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Figur 6. Åldersfördelning kommunmottagna i Malmö 2014–2018 inklusive
prognos 2019–2022, egen bearbetning av data från Migrationsverket
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Anvisade enligt bosättningslagen

2019 års
kommuntal är

43 personer.

Enligt den så kallade bosättningslagen 21 anvisas nyanlända med
uppehållstillstånd till samtliga kommuner enligt särskilt fastställda
fördelningstal. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot
för bosättning i en kommun och därmed kunna påbörja etablering på
arbetsmarknad och i samhällslivet. Anvisningar till kommuner omfattar
i först hand nyanlända som vistas i Migrationsverkets
anläggningsboenden samt kvotflyktingar. Ensamkommande barn
omfattas inte av lagen, med undantag för ensamkommande som är
kvotflyktingar. De som under sin asylprocess bosätter sig i eget boende
omfattas inte automatiskt av bosättningslagen.
Malmös kommuntal, det vill säga det antal personer som kommunen
skulle ta emot 2018 var 155 personer fördelade på 30 familjer samt 11
män och 11 kvinnor i ensamhushåll. Familjerna placeras främst i
modulbostäder. Malmös är i fas med mottagandet av nyanlända
invandrare enligt bosättningslagen och kommer att kunna erbjuda
samtliga bostäder i upp till fyra år. 22
För detta år är Malmös kommuntal 43 personer, viktning har då getts
till mottagandet av egenbosatta personer som personer i eget boende
och anhöriga.

Ensamkommande barn
Malmö är en så kallad ankomstkommun och har ett ansvar för placering
av ensamkommande barn som efter inlämnad asylansökan väntar på
att bli kommunplacerade. 274 ensamkommande barn kom till Malmö
under 2018 och befann sig i staden i transit i väntan på
kommunanvisning.

26 ensamkommande barn
anvisades till
Malmö 2018

Efter anvisning och kommunplacering av ett ensamkommande barn har
kommunen ansvar genom hela asylprocessen och även efter beviljat
uppehållstillstånd upp till 21 års ålder vid behov. Kontinuerlig utredning
och uppföljning av behov, placering, tillsättning av god man eller
särskilt förordnad vårdnadshavare samt skolgång ingår i ansvaret.
Förutom skolgång finns det samlade ansvaret, i Malmö stad, hos
arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Ensamkommande barn
anvisas av Migrationsverket i första hand utifrån anknytning och
därefter till den kommun som vid tillfället har lägst måluppfyllelse.
Historiskt och idag har andelen ensamkommande barn som uppgett en
anknytning i Malmö varit större. Under 2018 anvisades 26
ensamkommande barn till Malmö, varav 25 per anknytning.

21

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

22 Årsanalys

2018, Arbetsmarknads- och socialnämnden
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Begränsade förutsättningar att följa nyanlända elever
Ungefär 3,5 procent av alla grundskoleelever i Malmö per år är
nyanlända som mottagits under respektive innevarande kalenderår.
Mönstret har varit det samma de senaste tre åren. Det är i nuläget ett
stort problem att följa många av de nyanlända eleverna över tid i och
med att tillfälliga personnummer inte är unika och inte kan kopplas till
de fasta personnummer som en stor andel av de nyanlända eleverna så
småningom byter till. Det innebär ett stort bortfall av elever i statistiken
och det stora bortfallet gör datakvaliteten och reliabiliteten låg vid olika
analyser när det gäller den här elevgruppen.
Om ett samordningsnummer skulle införas, eller alternativt ett
regelverk som säger att ett tillfälligt personnummer måste vara unikt
och dess sifferkombination följa en logik som kan härledas till
individens eventuella framtida fasta personnummer, skulle
skolhuvudmännen exempelvis kunna följa dessa elevers
kunskapsutveckling över tid på ett helt annat sätt. Nationellt skulle då
också möjligheten finnas att följa nyanlända barn/ungdomar genom
skolväsendet in i vuxenvärlden. Det skulle innebära värdefull
information ur åtskilliga tänkbara perspektiv för dels huvudmännen,
som då kan beställa avidentifierade sammanställningar av denna
information från SCB, men även för staten som då kan utvärdera
välfärdssamhällets arbete med dessa barn och ungdomar på ett helt
annat djup.

OMVÄRLD OCH NATIONELL KONTEXT
Fler människor än någonsin befinner sig på flykt i världen. UNHCR
beräknar att 68,5 miljoner människor tvingats migrera till annan plats
(se figur 7). Många befinner sig på internflykt inom landet eller i nära
angränsande länder i sökande efter närmsta trygga plats. Möjligheten
för människor på flykt att ta sig in och resa vidare genom Europa har
kraftigt begränsats sedan hösten 2015. 85 procent av världens
människor på flykt befinner sig i utvecklingsländer och få når Europa
och ännu färre når de länder som ingår i EU/EES. Turkiet toppar listan
av mottagarländer i världen och står därmed för en stor andel av det
europeiska mottagandet.
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I nuläget är det ett stort
problem att följa
nyanlända elever med
tillfälliga
personnummer över tid.

Figur 7. Översiktsbild över världens människor på flykt, juni 2018 (UNHCR)

Asylsökande i Sverige
Från 2016 till idag har antalet asylsökande i Sverige minskat till följd av
ett antal regeringsåtgärder och ändrade förutsättningar i omvärlden. År
2018 sökte nästan 21 502 personer asyl i Sverige och för 2019 beräknas
antalet ytterligare minska. Fram till mars 2019 har 3 534 sökt asyl i
Sverige. Från detta året och framåt bedömer Migrationsverket att
mottagandet ligger på ungefär samma nivå som år 2018 vilket är ett
antagande som utgår från att den tillfälliga lagen förlängs i ytterligare
två år. Figur 8 visar asylsökande till Sverige valda år 2001–2017 samt
prognos 2001–2022.
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Figur 8. Asylsökande i Sverige 2001–februari 2019 inklusive prognos 2019–2022,
Egen bearbetning av data från Migrationsverket
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Under 2018 var det främst personer från Syrien, Irak, Iran och Georgien
som sökte asyl i Sverige. Hittills 2019 är det flest personer från Syrien
och Georgien som söker uppehållstillstånd och därefter personer från
Irak och Uzbekistan. För år 2019 räknar Migrationsverkets i den senaste
prognosen med mellan 16 000–24 000 asylsökande personer i Sverige
med ett planeringsantagande på ca 21 000 personer, varav ca 1 000
ensamkommande barn.
Under 2018 fattade Migrationsverket beslut i ca 35 512 asylärenden (ej
inkluderat förlängningsärenden), varav 32 procent gavs bifall (att
jämföra med 60 procent 2016). Hittills i år har 3 881 ärenden avgjorts,
varav 27 procent fick bifall. 23 Av de drygt 11 200 personer som fick
uppehållstillstånd år 2018 fick 80 procent ett tillfälligt
uppehållstillstånd. År 2018 var den genomsnittliga handläggningstiden
ca 17 månader. Nu görs bedömningen att den genomsnittliga
handläggningstiden för år 2019 kommer att ligga på 10 månader.

Syrien, Irak, Iran
och Georgien är
de länder de
flesta
asylsökande i
Sverige kom
ifrån 2018

Vid avslag arbetar Migrationsverket i första hand med så kallat frivilligt
återvändande. Den, i dagsläget, långa asylprocessen bidrar till lång
vistelsetid i Sverige och att motivera personer till frivilligt återvändande
är lättare när vistelsetiden är kortare. När handläggningstiderna blir
kortare bedömer därmed Migrationsverket att detta arbete går lättare.
Andra faktorer som påverkar återvändandet är att flera länder inte tar
emot medborgare som inte återvänder frivilligt. Den nya gymnasielagen
påverkar också, då flera som annars skulle fått ett utvisningsbeslut ges
ny möjlighet till uppehållstillstånd. Svårigheter med frivilligt
återvändande och den högre andel avslag som varit under 2017 och
2018 påverkar antalet personer som lever i Sverige utan stöd av
myndighet eller i författning, så kallad papperslöshet.

Siffror från Migrationsverket. Räknas ärenden enligt Dublinförordningen och
andra avskrivna ärenden bort blir bifallsfrekvensen 2018: 39 %, 2017 47 % och
2016: 77 %.
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Ensamkommande barn

53
procent
av de ensamkommande
barnen som fick
beslut på sin
ansökan
beviljades ett
uppehållstillstånd 2018

Sveriges mottagande av asylsökande ensamkommande barn har
minskat betydligt efter 2015. År 2017 sökte 1 336 24 ensamkommande
barn asyl och under 2018 var det 944 barn. Under 2018 var de flesta
ensamkommande barn som sökt asyl pojkar, 26 procent var flickor. De
vanligaste ursprungsländerna är i år, i fallande ordning, Syrien,
Marocko, Somalia, Eritrea och Afghanistan. För de ärenden som
behandlats under 2018 var den genomsnittliga handläggningstiden ca
17 månader, vilket är jämförbart med den genomsnittliga
handläggningstiden för 2017. 53 procent av de ensamkommande barn
som fick beslut på sin ansökan 2018 beviljades ett uppehållstillstånd. 25

Kommunmottagande och etablering
Under 2018 uppgick det samlade kommunmottagandet av nyanlända
till ca 44 000. Migrationsverket bedömer att det totala
kommunmottagandet 2019 väntas minska till omkring 26 000, varav
5 000 kvotflyktingar, 9 800 anhöriga och 11 200 från Migrationsverkets
mottagningssystem (EBO, ABO och ensamkommande barn).
Efter ett beslut om beviljat uppehållstillstånd väntar nästa fas för den
nyanlände. Barn och unga i skolålder har redan under asylprocessen
haft rätt till skolgång och därmed fortsätter den enligt aktuell
studieplan. Personer mellan 20–64 år med uppehållstillstånd ska, om
de kan, in i studier och arbete och skrivs in i etableringsprogram hos
Arbetsförmedlingen efter kommunplacering. I februari 2019 var drygt
47 000 nyanlända personer inskrivna i etableringsprogrammet
nationellt, varav 53 procent kvinnor. 26
22,4 procent av kvinnorna och 40,7 procent av männen i Sverige
arbetade eller studerade 90 dagar efter genomförd etableringsperiod
(två år) 2017, i Malmö var motsvarande siffror 12 procent för kvinnor
och 36 procent för män. De flesta (ca 50 procent) går dock in i
aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin med statlig
aktivitetsersättning. Det finns kopplingar mellan detta och kommunens
försörjningsstöd där nyanlända efter genomförd etableringsperiod vid
arbetslöshet, eller då statliga aktivitetsersättningar inom jobb- och
utvecklingsgarantin är otillräckliga, är i behov av ekonomiskt stöd.

Diagrammet från Migrationsverket skiljer sig från av Migrationsverket redovisad
årsstatistik för 2017 med två barn.
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79 procent år 2017 och 65 procent år 2018 om enbart de barn som fått sitt
ärende prövat i Sverige räknas (exkl. ärenden som omfattas av Dublinförordningen
och avskrivna ärenden), källa Migrationsverket.

25

Arbetsförmedlingen 2019-03-13, https://www.arbetsformedlingen.se/Omoss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html
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1 729
personer ingick i
etableringen i
Malmö februari
2019, varav

53
procent

I Arbetsförmedlingens statistik för februari 2019 för Malmö framgår att
1 729 personer ingår i etableringen, varav 53 procent kvinnor.
16 procent är under 25 år, 30 procent har en eftergymnasial utbildning
och 51 procent är förgymnasialt utbildade. Figur 9 visar en positiv
utveckling som lyfts i relation till etableringen är att tiden det tar innan
en person kommer i arbete minskat successivt från 2007 till 2015. Av
dem som mottogs år 2011 var 48,5 procent i arbete efter 4 år, medan
det tagit fler år för personer mottagna tidigare år att komma upp i
samma andel förvärvsarbetande.

var kvinnor

Figur 9. Andel förvärvsarbetande flyktingar mottagna 2007–2015 fördelat efter
antal år efter mottagandet (Arbetsmarknadsdepartementet)

I Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Skåne 2019 27
lyfts, precis som 2018, att det finns en fortsatt stark
sysselsättningstrend i Skåne. Arbetsmarknaden i västra Skåne har dock
stora utmaningar, samtidigt som Malmö-Lund-regionen nämns som en
motor i sysselsättningen. En stor del av utmaningen ligger i det
utanförskap som en del av befolkningen lever i med små möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden eller att få varaktiga anställningar.
Malmö nämns specifikt; kommunen har en fjärdedel av länets
befolkning (16–64 år) och en tredjedel av länets jobb men samtidigt
40 procent av länets arbetslösa. Vidare finns det stora skillnader mellan
olika grupper i kommunen.
Antalet personer i arbetsför ålder som är födda i Sverige minskar och
därför är Sverige och Skåne beroende av tillskottet av arbetskraft som
kommer genom invandring. Arbetsförmedlingen konstaterar att det
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018, Skåne län, Prognos
för arbetsmarknaden 2019.
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därför är mycket viktigt att utrikesfödda kommer in på
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen skriver i sin prognos för
arbetsmarknaden 2019, att utvecklingen för utrikesfödda på
arbetsmarknaden i flera avseenden ser positiv ut. Både
arbetsdeltagandet och sysselsättningsgraden bland utrikesfödda ökar
stadigt i gruppen, men är fortfarande betydligt lägre än hos inrikes
födda. 28

Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018, Skåne län, Prognos
för arbetsmarknaden 2019.
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Bilagor
BILAGA 1. PROCESSBILD – ASYL- OCH ANVISNINGSPROCESSEN
Kvotflyktingar

Uppehållstillstånd och boende är ordnat vid
ankomsten till Sverige. Migrationsverket
ansvarar för anvisning av kvotflyktingar.

Uppehållstillstånd
Anläggningsboende
(ABO)
Migrationsverket ordnar
med boendet under
asylprocessen

Asylsökande

Vid uppehållstillstånd kallar
Migrationsverket personerna
boende i ABO till ett samtal om
de vill ha hjälp med boende eller
om de väljer att ordna boendet
på egen hand.

Vid uppehållstillstånd skrivs
personer boende i EBO ut från
Migrationsverket till kommunen
där hen har bott.

Väntar på beslut om
uppehållstillstånd i Sverige

Anvisning

Kommunen får en anvisning för bosättning
och ska ordna ett boende inom två månader.
Anvisningen beräknas utifrån länsstyrelsens
kommuntal. För kvotflyktingar kan
anvisningstiden vara längre.
Kommuntal baseras på kommunens:
• Sammantagna mottagande
• Befolkningsstorlek
• Antal asylsökande
• Arbetsmarknad

Bosättning
•

Eget boende (EBO)

Personer som söker asyl
ordnar boende på egen
hand underasylprocessen

•
•

28

Personerna skrivs ut från
Migrationsverket och flyttar till anvisad
kommun.
Kvotflyktingar tas emot direkt i
kommunen vid inresan till Sverige.
Personer som ordnat eget boende bor
redan i en kommun eller flyttar till en
kommun på egen hand.

BILAGA 2. PROGNOSMETOD
Siffrorna som presenteras i denna rapport utgör ett grundscenario som
förutsätter att Migrationsverkets nationella prognos stämmer och att
inget förändras i relationen mellan Malmö och resten av Sverige. För
asylsökande och olika kategorier av kommunmottagna räknas Malmös
andel (”kvot”) av det totala antalet asylsökande respektive
kommunmottagna i Sverige ut. Ett snitt av denna kvot appliceras sedan
på det prognostiserade nationella mottagandet framöver. På så sätt
bygger resultatet på att Malmös andel av det totala antalet asylsökande
och kommunmottagna inte förändras nämnvärt över tid.
Åldersfördelningarna som presenteras är även de framtagna på ett
liknande sätt. Ett snitt av tidigare fördelning appliceras på
Malmöprognosen av antalet asylsökande och kommunmottagna. Det är
viktigt att påpeka att dessa åldersfördelningar utgör räkneexempel mer
än en prognos då inga antaganden görs om förändringar i
ålderssammansättning framöver. Värdena i tabellerna är avrundade till
närmsta 10-tal, vilket gör att summan inte nödvändigtvis är exakt lika
mellan tabellerna.
Asylsökande
Prognosen för antalet asylsökande boende i Malmö baseras på andelen
av alla asylsökande boende i Sverige som bodde i Malmö den första
januari 2019. Valet att använda siffror bara från ett år beror på att en
del av personerna också kommer bo här i slutet av 2019 redan bor här.
Andelarna räknas ut separat för ABO, EBO samt ensamkommande barn
och summeras sen. Detta eftersom Malmö har en större andel av
landets EBO än ABO vilket motiverar att man använder olika kvoter för
de två grupperna.
Den första januari 2019 bodde 6,6 procent av Sveriges asylsökande i
EBO i Malmö, men bara 1,3 procent av de i ABO. Totalt bodde
4,3 procent av Sveriges asylsökande i Malmö. Detta är en liten ökning
från 4,1 procent första januari 2018.
Kommunmottagna
Kvoten för kommunmottagna bygger på det historiska antalet av olika
typer av kommunmottagna i Malmö. Därmed försöker man fånga olika
bosättningsmönster för olika typer av kommunmottagna. Totalt sett
har Malmö de senaste tre åren i snitt tagit emot 3,4 procent av alla
Sveriges kommunmottagna. Däremot har man tagit emot hela
5,7 procent av alla kommunmottagna som tidigare bodde i eget
boende. För kommunmottagna ensamkommande barn används kvoter
baserade på både de ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd
genom den nya gymnasielagen och övriga ensamkommande barn.
Detta är en förändring från föregående år då prognosen inte tog hänsyn
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till de som fått uppehållstillstånd via den nya gymnasielagen. Dessa
kvoter tar också hänsyn till att antalet ensamkommande som
rapporteras ha mottagits år 2018 i Migrationsverkets februariprognos
är felaktiga. De rätta siffrorna (1 446 ensamkommande barn under 18
och dessutom 3 276 ensamkommande som fått uppehållstillstånd med
hjälp av gymnasielagen) har hämtats in från Migrationsverkets
statistikservice.
Kvoterna för åldersfördelningen bygger på fördelningen av de som
Malmö mottog år 2018. Malmöprognosen använder siffror från det
senaste året eftersom åldersfördelningen har skiftat det senaste året.
Förändringen i ålderssammansättning beror till stor del på att andelen
anhöriga har ökat och att denna grupp har en annan åldersfördelning
än de som kommer från mottagningssystemet.
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BILAGA 3. URVAL AV PUNKTER I JANUARIAVTALET
SOM RÖR MIGRATION OCH INTEGRATION29
Migration
65. Den tillfälliga lagen förlängs i två år. Alternativt skyddsbehövande
ges samtidigt samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.
66. Försörjningskravet justeras. Alternativt skyddsbehövande har redan
enligt nuvarande regler, i likhet med flyktingar, tre månaders respit från
försörjningskravet från att han eller hon beviljas uppehållstillstånd.
Försörjningskravet justeras så att en alternativt skyddsbehövande som
får möjlighet till familjeåterförening och som redan har beviljats
uppehållstillstånd när ändringarna träder i kraft, får en respit i tre
månader från att de nya reglerna träder i kraft.
(Departementspromemoria och proposition våren 2019).
67. Gör upp om den framtida migrationspolitiken i en parlamentarisk
kommitté. Partierna är överens om att driva en ny humanitär
skyddsgrund i den parlamentariska kommittén.
Jobb, företagande och hållbar tillväxt
17. Tiden att etablera sig på arbetsmarknaden kortas. Vägen in på
arbetsmarknaden förstärks genom att fler får chansen till ett jobb utan
utbildningskrav. Detta sker genom ett införande av etableringsjobb
med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa (i enlighet med
parternas förslag). Dessa ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och
till bemanningsföretag på ett sätt som gör att fördelarna i
etableringsjobben inte går förlorade (Förändringar genomförs med
ambitionen att vara på plats 1 juli 2020). Kraven på kollektivavtal för
nystartsjobb tas bort (Genomförs våren 2019). Ett ingångsavdrag, det
vill säga borttagna arbetsgivaravgifter de första två åren, införs för
ungdomar utan gymnasieutbildning och för nyanlända (genomförs i
BP20).
18. Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Staten har genom
Arbetsförmedlingen myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken,
men ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där fristående
aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.
Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig myndighet,
men vara fokuserad på myndighetsansvar i form av kontroll av
arbetssökande och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk
https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitiskoverenskommelse.pdf
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bedömning, digital infrastruktur och statistik och analys. Ersättningen
till aktörerna ska i huvudsak utgå från hur väl de lyckas med att få
individer i varaktig sysselsättning, givet behoven hos den arbetslöse.
För att säkerställa kvaliteten ska antalet fristående aktörer begränsas,
genom att de ska kontrolleras, rangordnas och certifieras och
möjligheterna att välja bort besvärliga fall förhindras. Insatser för
personer med funktionsnedsättning berörs ej av denna omläggning.
Arbetsmarknadsutbildningar som brister i effektivitet bör avvecklas,
medan de som fyller en strategisk funktion på arbetsmarknaden ska
finnas kvar. Nystartsjobb ska finnas kvar. Extratjänster och
introduktionsjobb ska riktas mot de längst från arbetsmarknaden och
ha samhällsekonomiskt rimliga volymer. Krav ska ställas på ett
fungerande samråd mellan Arbetsförmedlingen och parterna så att
dessa arbetsplatsförlagda insatser förbättrar förutsättningarna till
varaktig etablering på arbetsmarknaden (Förändringen av
Arbetsförmedlingen ska vara fullt genomförd under 2021).
Integration och hedersbrott
Sverige har en stor integrationsutmaning. De som får uppehållstillstånd
ska snabbt ges möjlighet att komma in i vårt land, stå på egna ben och
lära sig svenska. Hedersrelaterad brottslighet och förtryck ska
förebyggas, förhindras och straffas.
40. Nyanlända ska snabbare in på arbetsmarknaden. En svensk nystart
införs (Det som kan genomföras i BP20 genomförs i BP20. Övrigt utreds
under 2019 med ambitionen att införas i BP21). Det är ett
integrationsår med intensiv yrkessvenska, yrkesförberedande och
yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI) kombinerat med korta
utbildningar och praktik inom samma yrkeskategori, intensiv praktik
inom bristyrken med en anordningspeng till arbetsgivaren, obligatorisk
samhällsorientering, ettåriga mentorskapsprogram med regelbundna
träffar med en mentor med svensk yrkeserfarenhet samt ett
kunskapscertifikat för de som nått de högt satta målen för
yrkeskunskap och språk. Både kvinnor och män ska från samhällets sida
mötas av samma förväntningar och ges rätt förutsättningar för att
kunna försörja sig själva och stå på egna ben genom inträde på
arbetsmarknaden. Det behövs ett tydligt jämställdhetsperspektiv i alla
etableringsåtgärder. Samhällsintroduktion och undervisning i svenska
blir obligatoriskt från dag ett i Sverige. Mer och förbättrad
samhällsorientering – i 100 timmar – som börjar redan under asyltiden
ska införas för samma grupp. SFI-undervisningen förbättras genom
individuell prestationsplan och ökad nivåindelning. En SFI-peng baserad
på uppnådda språkresultat utreds (Tillsätts 2020). Det måste gå
snabbare för fler att lära sig svenska. Det behövs ett kvalitetslyft vad
gäller SFI – både av kommunala och fristående aktörer. Antalet timmar
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som nyanlända läser SFI måste kunna ökas. Möjligheterna att lära sig
yrkessvenska på jobbet samt att kombinera SFI och yrkesvux ska
förstärkas. Kraven på deltagande och resultat måste öka och kopplas till
ersättningar. Även föräldralediga måste få lära sig svenska. Inför
språkplikt för den som söker asyl eller uppbär försörjningsstöd
(Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst som levererar
sitt betänkande i juni 2020. Proposition våren 2021).
41. Språkkrav för medborgarskap. Vi vill stärka medborgarskapets
status och främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt
prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap vara ett krav för
medborgarskap i Sverige. Där det föreligger särskilda skäl ska
språkkunskaper kunna prövas i andra former.
42. Stoppa hedersbrotten. Hedersrelaterat våld och förtryck måste
bekämpas genom strängare straff och mer kunskap om dessa brott och
förtryck. Brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering
och det ska införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med
hedersmotiv (Utredning 2019–2020. Ny lagstiftning från 1 januari
2022). Reglerna för utvisning av icke-svenska medborgare som döms för
hedersrelaterade brott och hatbrott ska skärpas och frågan om
utvisning ska alltid prövas vid sådana brott. Skyddet för den som
drabbas av hedersrelaterad brottslighet måste stärkas så att den som
drabbas inte avvisas i sådana fall. Kompetens om hedersrelaterat våld
ska öka. Arbetet mot heder ska öka i skolorna. Det behövs ett tydligt
barnrättsperspektiv i arbetet mot hedersförtrycket. Möjligheterna ska
öka att utan föräldrars samtycke ge insatser till unga vid misstanke om
hedersbrott liksom att lagen om vård av unga (LVU) ska skärpas i
samma syfte. Myndigheternas möjligheter ska stärkas att ingripa vid
misstanke om att personer förs ur landet för att giftas bort mot sin vilja
eller könsstympas (Tas i samma utredning. Kan hanteras genom tidigare
leverans av det sistnämnda förslaget). Inga offentliga medel ska
utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför
barnvigslar eller sanktionerar annan hedersrelaterad brottslighet
(Genomlysning av befintliga förordningar och myndighetsinstruktioner
under 2019). Kompetensteamet mot hedersbrott permanentas.
43. Förändra EBO. Boendeformen eget boende för asylsökande, EBO,
har i vissa kommuner med socioekonomiska utmaningar lett till
trångboddhet, osäkra boendeförhållanden och flyttkedjor som riskerar
att försena etableringen. Kommunerna bör ges en möjlighet att
begränsa EBO i områden med socioekonomiska utmaningar. Genomför
det remitterade förslaget om områdesbegränsning vid EBO i
promemorian. Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande, som
innebär att en asylsökande som under asylprocessen ordnar eget
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boende (EBO) i ett område med socioekonomiska utmaningar i någon
av de angivna kommunerna inte ska ha rätt till dagersättning.
Skolan
52. Ge rätt stöd i tid. Nyanländas barn ska ha rätt till en obligatorisk
språkförskola från tre år med minst 15 timmar i veckan inom ramen för
den vanliga förskolan. Förverkliga läsa-skriva-räkna-garantin. Inför
läxhjälpsgaranti och prioriterad timplan för barn som riskerar att inte bli
behöriga till gymnasieskolan. Mer tid måste ges till de nyanlända
ungdomar som kommer sent till Sverige för att klara skolan genom
förlängd skolplikt och kortare sommarlov. Det ska vara möjligt för
högstadieelever att läsa kurser på gymnasial nivå och som
gymnasieelev att läsa högskolekurser. Förhöjd studietakt ska kunna ges
till elever som snabbare når kunskapsmålen. Inkluderingstanken har
gått för långt: gör det lättare att få särskilt stöd i mindre
undervisningsgrupp (Uppdrag till Skolverket hösten 2019). Resursskolor
ska utvecklas. Insatser görs för att stärka särskolan. Öka skolans
kunskap och stöd för barn med neuropsykiatriska svårigheter.
Specialpedagogik för lärande byggs ut. Fler speciallärare och lärare i
svenska som andraspråk ska fortbildas. Investera i goda lärmiljöer och
små grupper i förskola och fritidshem.
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BILAGA 4. MALMÖS KOMMUNMOTTAGANDE 2014-FEBRUARI 2019
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