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Nämndsinitiativ angående att undanta hela Malmö från
asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i
eget boende
Regeringen överlämnade i september 2019 en proposition (20l9/20:10) till riksdagen om att
asylsökandes möjligheter att bo i eget boende (EBO) ska begränsas i vissa områden.
Förslaget innebär en ny reglering (§ 10 a ) i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
vilket innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område med
socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller
särskilt bidrag. Förslaget syftar till att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där
det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och till att de negativa sociala
konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska. Den indragna dagersättningen gäller
endast för nya asylsökande som efter den 1 juli 2020 bosätter sig i ett område med
socioekonomiska utmaningar. Om asylsökande redan bor i EBO i område som sedan klassas som
ett område med socioekonomiska utmaningar behåller hen rätten till ersättning. Vid flytt till
annan bostad i samma område förlorar hen däremot rätten till ersättning. Vidare, om området
"avklassas" som socioekonomiskt utsatt återfår hen rätten till dagersättning. Dagersättningen
uppgår till 71 kr per dag för en vuxen asylsökande person och ska täcka alla kostnader för mat,
sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar, kläder, skor, förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.
Situationen i Malmö
Malmö har under lång tid stått för en oproportionerligt stor del av Sveriges asylmottagande. En
av de starkast bidragande orsakerna till detta har varit EBO-lagen. Den 1 november 2019 bodde
det 1 749 asylsökande i Malmö, 88 procent av dessa bodde i eget boende.
EBO-lagstiftningen har lett till trångboddhet och bristande integration då nyanlända valt att söka
sig till kommuner där det redan bor många invandrare. Många anser att det är bättre att bo med
släktingar och landsmän men boendelösningarna för dessa familjer blir ofta temporära och
orsakar trångboddhet med ökad psykosocial problematik som följd. De finns vidare en påtaglig
risk för familjerna att hamna i en slitsam flyttkarusell med oseriösa c/o-adresser, tillfälliga
sovplatser och handel med hyreskontrakt.
EBO innebär inte bara en sämre chans till integration för de nyanlända utan också för
värdfamiljerna. Hårdast drabbas barnen. Små barn får inte plats att leka inomhus och skolbarnen
har svårt att hitta en plats för skolarbetet vilket riskerar att försämra deras möjlighet till betyg och
fullständig skolgång
Idag är arbetslösheten i Malmö 13,6 procent och nästan vart tionde hushåll är beroende av
försörjningsstöd. Detta stora utanförskap föder social oro, splittring och en allvarlig grogrund för
kriminalitet. Dessa allvarliga problem kommer inte att kunna lösas om inflyttningen av människor
som saknar egen försörjning konstant sker i en högre takt än vad Malmö stad har kapacitet att
integrera människor till egen försörjning.

Mot bakgrund av den ansträngda situationen saknar Malmö stad idag mottagandekapacitet av
människor som inte kan försörja sig själva.
Med anledning av vad som anförts ovan föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott att
föreslå kommunstyrelsen att besluta:
Att uppdra till stadskontoret att lämna in anmälan till Migrationsverket om att hela Malmö stad
ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende enligt 10
a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
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