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Sammanfattning 
Samtliga länsstyrelser har fått i uppdrag att ta fram regionala 

lägesbilder under 2018 och 2019 när det gäller utsatta EU/ESS-

medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Detta är den 

tredje lägesrapporten från Länsstyrelsen Skåne som tar 

utgångspunkt i de tidigare framtagna lägesbilderna under 2018. 

Denna lägesbild är baserad på enkätsvar från en rad olika aktörer i 

Skåne; kommuner, civilsamhällesorganisationer, vårdgivare, 

Arbetsmiljöverket, Kronofogden och Polismyndigheten. De 

regionala lägesbilderna utgör ett underlag till den nationella 

rapport som tas fram av den nationella samordnaren för frågor 

kring utsatta EU-medborgare.  

 

Lägesbilden visar att det finns utsatta EU-medborgare i Skåne med 

hemvist i framförallt Rumänien. Det går inte att fastställa hur 

många personer det rör sig om eftersom många lever utanför flera 

av samhällets olika skyddsnät och kommer sällan i kontakt med 

offentliga aktörer. Lägesbilden synliggör olika samverkansformer 

som förekommer i Skåne. Samverkan i arbetet med utsatta EU-

medborgare i Skåne är tudelad, antingen syftar samverkan till att 

förbättra situationen humanitärt eller till att upprätthålla ordning 

och skydda andra samhällsintressen.  

 

Det finns inget tydligt behov av övergripande samordning för att 

stödja andra aktörer i arbetet med utsatta EU-medborgare i länet. 

Det finns snarare ett uttryckt behov av nationella riktlinjer för att 

tydliggöra hur de olika aktörerna ska förhålla sig i arbetet med 

målgruppen.  
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1. Inledning  
Det bor och vistas EU/ESS-medborgare i Sverige som saknar uppehållsrätt och som 

lever i särskild utsatthet. I regeringsbeslutet om uppdraget avseende utsatta 

EU/ESS-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige framgår att det finns behov 

av en övergripande samverkan och samordning för att underlätta och främja arbetet 

hos aktuella aktörer som möter utsatta EU/EES-medborgare. Det övergripande 

syftet är att implementera samordning inom den befintliga samhällsstrukturen. Till 

uppdraget tillsattes en nationell samordnare vid Länsstyrelsen Stockholm.  

Uppdraget sträcker sig fram till januari 2020 och innebär att Länsstyrelsen 

Stockholm ansvarar för att: 

• Stärka samverkan och samordningen mellan statliga myndigheter, 

kommuner, civila samhället och andra relevanta aktörer som möter 

målgruppen. 

• Utarbeta metodstöd och genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade 

till de samverkade aktörerna.  

• Inrätta en rådgivande servicefunktion riktad till kommuner och andra 

aktörer i frågor om hur arbetet och samverkan kan bedrivas på ett 

ändamålsenligt och likformigt sätt. 

• Främja och underlätta för samverkan på lokal nivå mellan Sverige och 

hemländerna genom ett samordningsansvar som innebär att upprätta 

kontaktnät, ge information och rådgivning. 

 

1.1 Länsstyrelsen Skånes uppdrag 

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med de andra länsstyrelserna fått i uppdrag att 

medverka i Länsstyrelsen Stockholms uppdrag om nationell samordning avseende 

utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Uppdraget består 

av två delar och innebär att:  

• Länsstyrelserna ska sammanställa en lägesbild per år som ska innehålla 

övergripande uppgifter om förekomst, befintliga samverkansstrukturer i 

regionen samt uppgifter om målgruppens ursprung.  

• Länsstyrelserna ska även genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade 

mot relevanta aktörer genom spridning av nationellt metodstöd. 
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I regleringsbrevet framgår att länsstyrelserna ska medverka i Länsstyrelsen Stockholm 

läns uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som 

saknar uppehållsrätt. Det betyder att uppdraget avser personer som vistats i Sverige i 

mer än tre månader. Att avgöra hur länge en person vistats i Sverige kan vara 

problematiskt eftersom det i praktiken räcker att individer åker över landsgränsen 

och tillbaka igen för att en ny laglig tremånadersperiod ska bli aktuell. Informationen 

i denna lägesbild kommer därför inte kunna avgränsa sig till EU-medborgare som 

saknar uppehållsrätt utan omfattar alla ”utsatta EU-medborgare”1. 

 

2. Metod för en fördjupad lägesbeskrivning  
Denna lägesbild bygger på de tidigare lägesbilderna som Länsstyrelsen Skåne tagit 

fram under 2018 och har kompletterats med information som samlats in under 

hösten 2019. Länsstyrelsen Skåne har under hösten skickat ut en webbenkät med 

färdiga frågeställningar från den nationella samordningen till olika aktörer i Skåne. 

 

Enligt uppdraget i regleringsbrevet ska lägesbilden tas fram i samverkan med 

myndigheter, kommuner, vårdgivare samt det civila samhället. Nedan följer en 

redogörelse av de aktuella aktörer Länsstyrelsen Skåne kontaktat och skickat enkäten 

till. 

➢ Kommunerna 

➢ Arbetsmiljöverket 

➢ Kronofogden 

➢ Polismyndigheten 

➢ Vårdgivare 

➢ Civilsamhällesorganisationer 

                                                           
1 Begreppet ”utsatthet” är inte klart definierat i uppdraget. I denna lägesbild avser ”utsatta EU medborgare” den grupp som 
befinner sig i Sverige från ett annat EU- land som lever och försörjer sig under extrema omständigheter. 
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I detta diagram kan vi se hur många (antal) som besvarat enkäten. Vad gäller 

Polismyndigheten har svar från samtliga fem polisområden inkommit. I denna 

lägesbild har vi valt att inte ta med svar från polisområde Kalmar och Kronoberg 

eftersom det inte omfattar några kommuner i Skåne. Svar från polisområden; 

Blekinge nordöstra Skåne, Malmö, Nordvästra Skåne och Södra Skåne har beaktats, 

därav fyra i antal. Polisområdena omfattar samtliga kommuner i Skåne.  

 

2.1 Kommunerna 
Enkät med frågor har skickats ut till samtliga 33 kommuner i Skåne. Totalt har elva 

kommuner svarat på frågorna denna omgång. De kommuner som svarat på enkäten 

är: 

Båstad 

Eslöv 

Hässleholm 

Hörby 

Höör 

Klippan 

Landskrona 

Osby 

Simrishamn 

Skurup 

Ängelholm 

 

De flesta kommuner har relativt liten kontakt med utsatta EU-medborgare och 

därmed begränsad information att lämna, vilket återspeglas i svaren vi fått in även 

denna omgång. I den första lägesbilden från våren 2018 fick vi information från sju 
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kommuner som intervjuades. I den andra lägesbilden från hösten 2018 svarade sju 

kommuner på enkät och en intervjuades. Totalt har Länsstyrelsen Skåne fått 

information från 18 kommuner inför samtliga lägesbilder från 2018 och 2019.   

 

2.2 Civilsamhället 
Länsstyrelsen Skåne har skickat webbenkät med färdiga frågeställningar från den 

nationella samordningen till civilsamhällesaktörer som Länsstyrelsen Skåne från 

tidigare lägesbilder känner till arbetar med målgruppen. Samtliga är verksamma i 

Malmö, Lund eller Helsingborg. Totalt fyra civilsamhällesorganisationer som är 

verksamma i Malmö och Lund svarade på enkäten.  

 

2.3 Vårdgivare 
Webbenkät har skickats till Kunskapscentrum migration och hälsa samt Centrum för 

sexuell hälsa som är en del av Region Skåne. Skåne Stadsmission är också en central 

aktör som bistår målgruppen med vård. Ovannämnda aktörer har fått webbenkäten 

och samtliga har besvarat den.   

 

2.4 Polismyndigheten 
Kontaktperson hos polisen för Region Syd har hjälpt till att samla in svar från 

samtliga polisområden för Region Syd. Det finns 5 polisområden i Region Syd varav 

fyra av fem polisområden omfattar kommuner i Skåne och samtliga polisområden 

har besvarat enkäten. Svar från polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Malmö, 

Nordvästra Skåne och Södra Skåne har beaktats i denna lägesbild.  

 

2.5 Kronofogden 
Kronofogden har kontaktats för att höra om de handlagt några ärenden som rört 

särskild handräckning eller avlägsnande relaterat till utsatta EU-medborgare i Skåne. 

Webbenkät har skickats till tf. enhetschef, verkställighet syd och utland på 

Kronofogden. Webbenkät har besvarats. 
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2.6 Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att förstärka tillsynen mot företag som 

konkurrerar med osunda villkor. För att få en fördjupad bild av i vilken utsträckning 

målgruppen arbetar under osunda villkor har företrädare från Arbetsmiljöverket 

region syd fått ta del av webbenkät med frågor från den nationella samordningen. 

Enkäten har besvarats. 

 

3. Lägesbild – EU/EES-medborgare som saknar 

uppehållsrätt i Skåne 
I detta avsnitt kommer en samlad bild återges vad gäller förekomst, ursprung och 

samverkansformer kopplat till målgruppen utifrån enkätsvar från samtliga aktörer.   

 

3.1 Förekomst – Svårt att uppskatta 
Den samlande bilden över antalet utsatta EU-medborgare är svårbedömd eftersom 

det är att långt ifrån alla som kommer i kontakt med någon samhällsaktör. Här kan 

det vara fråga om personer som exempelvis har ett ordnat boende och tar sig an 

svartarbeten. Det kan också vara personer som befinner sig i en gråskala från att 

försörja sig i gatumiljö till att ha ett etablerat arbete. Denna gruppen är svårare att 

identifiera och det är svårt att få en överskådlig bild av hur stor målgruppen är i 

Skåne. En del utsatta EU-medborgare blir aldrig upptäckta och kan leva under 

extrema förhållanden utan att någon känner till det.  

 

En grov uppskattning av antalet ”Utsatta EU-medborgare” i Skåne är också svår att 

göra utifrån de inkomna svar vi fått. Enligt de flesta uppgifter är det något fler män 

än kvinnor i Skåne, men att de under vistelsen i Skåne befinner sig i olika miljöer. 

Kvinnor syns oftast mer på allmänna platser och ”tigger” utanför butiker. Männen 

syns inte på allmän plats i lika stor utsträckning. Av enkätsvaren att bedöma arbetar 

de på lantbruk, byggen, i gröna näringen eller i gatumiljö där de, exempelvis letar 

pantburkar under samma period. 

 

3.1.1 Kommunernas bild av förekomst: 
De flesta kommuner beskriver att det är svårt att göra en uppskattning av antalet 

EU-medborgare eftersom kommunen sällan kommer i kontakt med målgruppen. I 
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de kommuner som bedriver uppsökande arbete riktat till målgruppen har man 

bättre kännedom om målgruppens situation och var de vistas. I kommuner som inte 

arbetar uppsökande har man generellt endast kännedom om målgruppen som syns i 

gatumiljö. Kommunerna kommer i dessa fall sällan i kontakt med målgruppen mer 

än vid ärenden där ordningslagen tillämpas och personerna förflyttas eller vid 

kontakt med socialjour eller socialtjänst. Tre kommuner har angett en uppskattad 

siffra vad gäller förekomst i kommunen. De uppskattade siffrorna är allt från ett 

hushåll på fyra till tolv personer. Kommunerna har heller ingen kännedom om 

målgruppen befinner sig i kommunen under nattetid utan bedömer att de bor på 

annat håll och uppehåller sig i kommunerna under dagtid. 

 

De finns en stor skillnad i hur många som vistas i kommunerna. De flesta lever i de 

större kommunerna, men några få uppges också befinna sig i de mindre 

kommunerna under dagtid och ta sig tillbaka till de större kommunerna på kvällar 

och nätter.  

 
 

I diagrammet kan vi se hur kommunerna svarat på en del frågor som ställts i 

webbenkäten. Kommunerna har ingen kännedom eller saknar uppdaterade 

lägesbilder, styrdokument/rutiner kopplat till målgruppen. Endast en av elva 
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Bedriver kommunen ett uppsökande arbete som kan
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Finns det i kommunen styrdokument/rutiner för arbetet
med målgruppen?

Finns det en framtagen och uppdaterad lägesbild
kopplat till målgruppen?

Kommunernas svar på enkätfrågor (antal)

Ja Nej Vet ej



S i d a  | 7 

 

 
 

 

kommuner, Landskrona, har angett att kommunen bedriver ett uppsökande arbete 

som omfattar målgruppen. Hässleholm är den kommun som angett att de har en 

samordnare som arbetar med målgruppen och är den kommun som också finansierar 

ett härbärge eller annan typ av boende för målgruppen. Hässleholm har sex platser i 

egen nattjour, men även privata alternativ som kan nyttjas vid behov utan kostnad 

för målgruppen. Av de svarande kommunerna är det endast Hässleholm och 

Landskrona som angett att de har erfarenheter av otillåtna bosättningar i kommunen 

och Klippan är den kommun som har erfarit att målgruppen bott i fordon i 

kommunen.  

 

Tre av de svarande kommunerna har angett att barn under 18 år påträffats i 

kommunerna. Av dessa anger Klippan att barn påträffats men att de inte kan 

redogöra för hur många det rör sig om. Samtidigt anger de att barn med oordnande 

förhållanden inte stötts på i Klippan. Hässleholm har angett att ett barn påträffats vid 

ett tillfälle under 2018, och att kommunen då erbjöd vandrarhem för 

vårdnadshavare och barn. Simrishamn anger att de i dagsläget har tre barn utan 

personnummer inskrivna i skolan. Av svaren att döma, är det oklart om det rör sig 

om barn som tillhör målgruppen EU-medborgare som saknar uppehållsrätt och om 

de vistats i Skåne under den aktuella tidperioden under 2019. 

 

3.1.2 Civilsamhällets bild av förekomst: 
Det samlande intrycket är att gruppen har minskat i länet under de senaste åren. 

Antalet personer ökar enligt uppgifter från civilsamhället under vissa perioder under 

året. Crossroads Malmö är en verksamhet inom Skåne Stadsmission som riktar sig 

specifikt till målgruppen. Crossroads i Malmö hade i början av året ca 90 personer 

på besök dagligen i deras dagverksamhet. I nuläget (oktober) har de ca 45–70 unika 

besökare dagligen. Crossroads uppfattning är att antalet besökare ökar under de 

kallare månaderna. Bland Crossroads besökare har de i regel oftast haft en fördelning 

på en tredje del kvinnor och två tredjedelar män. Under sommaren 2019 noterades 

dock att antalet kvinnor ökat och att fördelningen istället låg på ca 40 procent 

kvinnor och 60 procent män. Den grupp som civilsamhällesorganisationer möter är 

många gånger de personer som alternerar mellan att tigga och som försörjer sig i 

gatumiljö. Crossroads Malmö kommer heller inte i kontakt med alla som befinner 

sig i liknade situation i Malmö.  

 

Göteborgs räddningsmission driver projektet PoDrom som är ett FEAD (fonden för 
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europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt) finansierat projekt som består 

av två mobila team som arbetar uppsökande riktat till målgruppen. Ett av de mobila 

teamen är verksamma i Malmö och erbjuder bland annat samhällsinformation och 

social planering för att kunna förbättra målgruppens livsvillkor. Fältarbetarna för 

PoDrom har vid vissa tillfällen även varit verksamma i Lund, Ystad och Trelleborg 

där de mött målgruppen. De vittnar om att de flesta personer de kommer i kontakt 

med är från Rumänien med undantag för några få från Bulgarien. I Lund med 

omnejd finns ca 50 personer från målgruppen som också har sin hemvist i 

Rumänien.  

 
 

I denna tabell kan vi utläsa hur civilsamhället svarat på en del frågor i webbenkäten. 

Totalt fyra civilsamhällesorganisationer har besvarat enkäten, varav tre av dem har 

erfarenheter av otillåtna bosättningar. Under tidigare år kände de till att målgruppen 

bodde på ”ödetomten i Malmö”, där det tidigare fanns ett läger. I nuläget känner de 

inte till om det finns några större otillåtna bosättningar i länet. Det har snarare 

kommit att bli vanligare med mobila boendeformer, där fler bor i bilar som flyttas 

runt. Tre civilsamhällesorganisationer har kännedom om målgruppen bor i fordon. 

Det är oklart i vilket omfattning det sker men det rör sig framförallt om i Lund, 

Malmö och närliggande områden. Ingen har under den aktuella perioden påträffat 

barn under 18 år från målgruppen, dock har barn påträffats under tidigare år och då 

har det framförallt rört sig om äldre tonåringar. I de fallen har alltid kommunens 

sociala jour kopplats in.  

 

I Malmö har kommunen ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Pingstkyrkan 

1
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i Malmö och med Crossroads Malmö som bedriver verksamheten Vinternatt som 

erbjuder boende som riktar sig till målgruppen. Det är ett natthärbärge med 40 

sovplatser som Crossroads fördelar till målgruppen efter behov och Pingstkyrkan 

står för lokalerna. Vinternatt är en verksamhet som är öppen under tre månader, 

januari till mars. Platserna fördelas två gånger per vecka och det medför en kostnad 

för boende per natt.  

 

Tre av de svarande civilsamhällesorganisationerna erbjuder dagverksamhet som 

riktar sig till målgruppen. Det rör sig framförallt om insatser som möjlighet att 

duscha, få kläder, att tvätta kläder och äta frukost. På Crossroads Malmö finns även 

möjlighet att träffa sjuksköterska/distriktsläkare. Utöver basbehov erbjuder de 

rådgivning och stöd.  

 

3.1.3 Vårdgivares bild av förekomst: 
I kontakten med vårdgivare bedömer de att målgruppen har dålig allmänhälsa och att 

den är kopplad till deras levnadsomständigheter. Detta gäller både unga och gamla, 

män och kvinnor. De vanliga och återkommande hälsoproblemen för målgruppen är 

dålig tandhälsa, diabetes, smärtor, infektioner, ont i leder, problem med fötter, 

köldskador, ångest och oro. 

 

Sjukvårdsverksamheten på Skåne Stadsmissionen, även kallad Stadsmissionshälsan, är 

ett IOP-avtal med Region Skåne. Stadsmissionshälsan finns i Malmö, Helsingborg 

och Kristianstad. Där möter framförallt sjuksköterskorna målgruppen i ärenden som 

rör nödvändig vård. Sjuksköterska i Malmö har under den angivna perioden haft 200 

unika besökare av målgruppen. Region Skåne har ingen lägesbild eller någon 

uppskattning av antal personer de möter kopplat till målgruppen, då det inte förs 

någon statistik.  

 

3.1.4 Polisens bild av förekomst: 
Samtliga polisområden anger att de möter målgruppen i respektive område och de 

förekommer i nästan alla skånska kommuner. Polisområde Södra Skåne uppger att 

målgruppen påträffas i princip i alla kommuner; Kävlinge, Eslöv, Höör, Hörby, 

Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Skurup, Trelleborg, Svedala, Vellinge, 

Burlöv, Staffanstorp, Lomma och Lund. I polisområde Nordvästra Skåne påträffas 

målgruppen i Höganäs, Ängelholm, Landskrona, Åstorp, Perstorp, Klippan, Svalöv, 

Helsingborg. I polisområde Blekinge och Nordöstra Skåne påträffas målgruppen 



S i d a  | 10 

 

 
 

 

Kristianstad, Hässleholm (Ronneby och Karlskrona) och i polisområde Malmö 

påträffas målgruppen i en större omfattning. 

 

Det uppskattade antalet EU/EES-medborgare i polisområde: 

Nordvästra Skåne 20 stycket 

Södra Skåne 80 stycken 

Malmö 100 stycken 

Blekinge Nordöstra Skåne Ingen siffra angiven, ”rör sig om ett fåtal” 

 

I tabellen kan vi utläsa det uppskattade antalet EU/EES-medborgare inom de olika 

polisområdena. Polisens uppskattning av målgruppen i Skåne är att det rör sig om ca 

200 personer. Detta är endast en uppskattning av antalet då det även framkommer i 

svaren att det är svårt att ange antal med säkerhet. Polisen möter målgruppen 

framförallt på allmänna platser utanför butiker, som säsongsarbetare vid jordbruk, 

men också vid läger. I Malmö möter polisen målgruppen även i parker, bilar, 

byggnader och trappuppgångar där de ibland sover.  

 

 

I diagrammet kan vi utläsa polisen svar på frågor som ställts till Polismyndigheten i 

enkäten kopplat till förekomst. Det är inget polisområde som svarat att det finns en 

uppdaterad regional lägesbild kopplat till målgruppen, och inget polisområde har 

heller mött barn tillhörande målgruppen. Samtliga, utom polisområde Södra Skåne, 

har erfarenhet av otillåtna bosättningar under året. Det är oklart i vilken omfattning 

men det rör sig om kommunerna Malmö, Helsingborg, Landskrona. Polisområdena 

Malmö och Södra Skåne har även kännedom om att målgruppen bor i fordon. I 
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Malmö förekommer ”boenden” i anslutning till parkeringsplatser under hela året, 

dock något mindre nu än tidigare, men mest frekvent under sommarmånaderna. 

Polisområden Södra Skåne har påträffat ett fåtal boende i bilar i Kävlinge och 

Staffanstorp. 

 

3.1.5 Kronofogden bild av förekomst: 
Kronofogden kommer inte längre i kontakt med målgruppen sedan Polisen har tagit 

över ärenden om otillåtna bosättningar. Under aktuella tidsperioden för denna 

lägesbild har kronofogden inte haft några ärenden som rör målgruppen och som 

varit aktuella för avlägsnande i samband med otillåtna bosättningar i länet.  

 

3.1.6 Arbetsmiljöverkets bild av förekomst: 
Arbetsmiljöverket möter målgruppen vid tillsyn hos företag som konkurrerar med 

osunda villkor. Målgruppen anträffas inom den gröna näringen och inom 

byggbranschen och en uppskattad siffra av förekomsten är ca 60 personer och 

arbetsmiljöverket anger att alla kommer från Rumänien.  

 

3.2 Ursprung - Rumänien är det primära 

ursprungslandet   
Samtliga aktörer som deltagit i denna lägesbild delar uppfattningen att målgruppens 

ursprungsland primärt är Rumänien, även om vissa också kommer från Bulgarien.  
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Diagrammet visar vilka hemländer samtliga respondenter angett att målgruppen 

kommer ifrån. Sju kommuner har angett att målgruppen kommer från Rumänien, 

och några färre kommuner har också angett att målgruppen kommer från Bulgarien, 

Danmark, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Polisen och vårdgivare möter 

målgruppen med hemvist från Rumänien och Bulgarien. Arbetsmiljöverket och 

aktörer inom civilsamhället som möter målgruppen har angett att samtliga kommer 

från Rumänien.   

 

Civilsamhället är den enda aktör som angett vilken ort målgruppen kommer ifrån. 

Personerna de möter kommer från orter som Targu Gjiu och Bisau i Rumänien. De 

uppger också att majoritet av de personer de möter är romer.  

 

3.3 Samverkan på lokal- och regional nivå 

Kartläggningen visar att arbetet med målgruppen i kommunerna i Skåne skiljer sig 

och att det sällan finns en organiserad eller etablerat samverkansform i 

kommunerna. Kontakter sker i enskilda ärenden, exempelvis samverkar tekniska 

förvaltningen med andra myndigheter i samband med bortforsling av 

körförbudsbilar som används som sovplatser. Ett annat exempel är samverkan 

mellan kommunen, polis och fastighetsägare vid avhysningar och otillåtna 

bosättningar på allmän- eller privatmark. 

 

En form för organiserad samverkan mellan kommuner och 

civilsamhällesorganisationer är Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Denna typ av 

samverkan finns i Malmö och riktar sig till målgruppen utsatta EU-medborgare. 

Inom ramen för partnerskapet möts kommunen och samverkande organisationer. I 

Malmö har kommunen IOP med Pingstkyrkan i Malmö och med Crossroads Malmö 

som bedriver verksamheten Vinternatt. Det är ett natthärbärge med 40 sovplatser 

som Crossroads fördelar till målgruppen efter behov och Pingstkyrkan står för 

lokalerna. Ingen av de kommuner som svarat på enkäten har angett att de 

samarbetar med någon civilsamhällesorganisation i arbetet med målgruppen.  

 

I Malmö finns även ett ”EU-medborgarnätverk” som Crossroads Malmö 

sammankallar. I nätverket ingår olika aktörer som i sitt arbete möter målgruppen. 

Till dessa nätverksträffar bjuder de in andra civilsamhällesorganisationer, bland 

annat Göteborgs räddningsmission genom projektet ”PoDrom” och kyrkliga samfund 

m.fl. I nätverket ingår även centrala aktörer inom vården, bland annat 
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Flyktinghälsan, Kunskapscentrum för sexuella tjänster och Centrum för sexuell 

hälsa. Malmös socialjour samt regionkoordinatorerna för prostitution och 

människohandel blir också inbjudna. Nätverket träffas tre-fyra gånger per år och 

delar erfarenheter och ser över samverkan. 

 

Skåne Stadsmission och Civil Right Defenders driver projektet ”Motverka 

Antiziganism mot Romska Migranter i Malmö” som medfinansieras av Europeiska 

unionen (EU). Projektet syftar till att öka benägenheten att anmäla hatbrott och öka 

medvetenheten främst hos polisen. Målet med projektet är att bekämpa hatbrott 

som riktar sig till EU-medborgare av romsk etnicitet, som vistas i Malmös 

gatumiljö. Det är ett tvåårigt projekt med start i början av 2019.  

 

Skåne Stadsmission har även ett utvecklat och bra samarbete med Region Skåne. 

Stadsmissionshälsan är ett IOP-avtal med Region Skåne. Stadsmissionshälsan finns i 

Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Det är framförallt sjuksköterskorna i Malmö 

och Helsingborg som möter målgruppen. 

 

Kunskapscentrum Migration och hälsa inom Region Skåne har inom ramen för sitt 

uppdrag startat ett nätverk med representanter från civilsamhället för att kunna få 

information om vilka frågor de kan arbeta vidare med som rör målgruppens 

erfarenheter med vården. Kunskapscentrum migration och hälsa lyfter 

problematiken under utbildningstillfällen inom Region Skånes verksamheter och 

bistår med stöd och råd när lagstiftningen är otydlig.  

 

4. Rättsläge, riktlinjer, och kompetensutveckling 
Detta avsnitt innehåller en samlad bild vad gäller rättsläge, behovet av riktlinjer och 

kompetensutveckling kopplat till målgruppen utifrån enkätsvaren från samtliga 

aktörer.   
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I detta diagram kan vi se hur respondenterna har svarat på enkätfrågan som rör de 

olika aktörernas behov av åtgärder, samverkan och/eller stöd för att genomföra den 

verksamhet som ankommer deras organisation. Majoritet av de svarande har svarat 

”Nej” eller ”Vet ej”. En kommun, Landskrona, har besvarat ”Ja”, där de behövt ta 

fram interna rutiner för hur arbetet ska bedrivas i samband med att en otillåten 

bosättning uppmärksammas. Ett polisområde, två vårdgivare och en aktör inom 

civilsamhället har också svarat ”ja” på ovanstående fråga.  

 

Inom vården är lagstiftningen otydlig vad gäller rätten till subventionerad vård 

kopplat till målgruppen. Det lämnar mycket utrymme för individuella tolkningar vid 

patientmötet och det är då svårt för den enskilda hälso- och sjukvårdspersonalen att 

ta ställning till när och om lagkraven uppfylls. Det gör att tillgången till vård kan bli 

ojämlik. Benämningen ”utsatta EU-medborgare” lämnar också utrymme för 

individuella bedömningar. Eftersom lagstiftningen är otydlig finns det ett behov av 

att kunna få stöd kring hur de ska förhålla sig till målgruppen utifrån lagstiftning och 

rätten till vård. Region Skåne ser behovet av nationell förankring via lagstiftning för 

att kunna arbeta strukturerat med frågan på regional nivå. Bland vårdgivare har de 

också sett behovet att diskutera och identifiera vad de kan erbjuda målgruppen utan 

kostnad. 

 

Kunskapscentrum Migration försöker öka kunskapen inom sin organisation vad 

gäller papperslösas rätt till vård. Det finns även goda exempel på verksamheter inom 

Region Skåne som erbjuder målgruppen vård, exempelvis Stadsmissionhälsan och 

Flyktinghälsan. Det har även tagits fram viss webbaserad information gällande 

regelverken för hälso- och sjukvård för papperslösa, där de även hänvisar till 

Länsstyrelsen Stockholms hemsida ”www.eumedborgareisverige.se”. Utöver det 

1 1

2

1

3

1

8

22

1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Polismyndigheten Kronofogden Kommun Vårdgivare Arbetsmiljöverket Civilsamhället

Har ni i ert uppdrag identifierat behov av åtgärder, samverkan och/eller stöd 
för att genomföra den verksamhet som ankommer er organisation?

Ja Nej Vet ej



S i d a  | 15 

 

 
 

 

utgår de från Socialstyrelsens förtydligande gällande vem som kan anses tillståndslös.  

 

Polisen saknar en enhetlighet för att veta hur målgruppen ska hanteras. Polisen lyfter 

bland annat svårigheten att bevisa målgruppens vistelse överstigande tre månader i 

Sverige, vilket gör det svårt för dem att avvisa personer. Polisen ser också att 

samverkan med kommunerna kan bli bättre i frågan som rör otillåtna bosättningar. 

Polisen lyfter fram ett gott exempel på samarbete kring otillåtna bosättningar mellan 

lokalpolisen i Lund och kommunen. Där har polisen också ett samarbete med 

socialtjänst som bedriver uppsökande verksamhet kopplat till målgruppen som 

polisen ibland medverkar i. 

 

Civilsamhället ser behovet av att ha regelbundna nätverksmöten med olika aktörer 

för att få en kontinuerlig uppföljning och kunna utbyta erfarenheter. Detta för att 

öka kunskapen om målgruppen och känna till varandras verksamheter för att kunna 

hänvisa till varandra i arbetet med målgruppen. Civilsamhället lyfter även 

utmaningar de stöter på när deras målgrupp kommer i kontakt med det offentliga. 

De lyfter att kunskapen kring de regelverk som omfattar EU-medborgare är 

bristfälliga hos det offentliga vilket påverkar mötet med målgruppen. Det har gjort 

det svårt för målgruppen att hävda sina rättigheter i förhållande till myndigheter. En 

annan utmaning de lyfter är att målgruppen möts av fördomar, som också påverkat 

mötet med det offentliga. Som ett led i arbetet med att öka kunskap om målgruppen 

har Civil Right Defenders hållit föredrag för ett lokalpolisområde i Malmö. Skåne 

Stadsmission ger även målgruppen stöd och vägledning för att kunna anmäla brott 

som de utsatts för. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner har även tagit fram en 

handbok "Eu-migranter som resurs" från 2016 vars syfte är att inspirera och ge 

verktyg till andra i arbetet med målgruppen. 
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På enkätfrågan som rör rättsfall av särskilt intresse är det endast civilsamhället som 

angett att det framkommit särskilda rättsfall av intresse. De beskriver att de har 

erfarit att flera personer ur målgruppen har utsatts för olika hatbrott riktade mot 

romer som försörjer sig med tiggeri i gatumiljö. I vissa fall har några personer, med 

hjälp av projektet som syftar till att motverka hatbrott mot målgruppen i Malmö, 

gått med på att polisanmäla övergreppen. Civilsamhället har också erfarenhet av ett 

ärende av människohandel som lett till fällande dom 

 

5. Länsstyrelsens arbete 2019 
I länsstyrelsernas uppdrag ingår, förutom att ta fram lägesbilder, att genomföra 

kompetensutvecklingsinsatser riktade till relevanta aktörer genom spridning av 

nationellt metodstöd. Länsstyrelsen Skåne har under året 2019 genomfört ett 

kunskapsseminarium utifrån önskemål och behov som identifierats i samband med 

informationsinsamlingen inför de tidigare lägesbilderna. Syftet med 

kunskapsseminariet var att kommun, landsting, myndigheter och civilsamhället 

skulle samtala om EU-medborgares livssituation, där de olika aktörerna tillsammans 

skulle bidra med kunskap och lyfta samverkansformer som främjar målgruppens 

rättigheter. Under dagen presenterades goda exempel på samverkansformer från 

Skåne. Vi har också under flera tillfällen informerat om webbplatsen 

www.eumedborgareisverige.se.  

 

Det finns inget tydligt behov av övergripande samordning för att stödja andra 

aktörer i arbetet med utsatta EU-medborgare i länet. Det är ett större behov av 

nationella riktlinjer för att tydliggöra hur olika aktörer ska förhålla sig i arbetet med 

målgruppen. Arbetet med utsatta EU-medborgare i Skåne är tudelad, antingen 

syftar arbetet till att förbättra situationen humanitärt eller till att upprätthålla 

ordning och skydda andra samhällsintressen.  

 

Det finns EU-medborgare i Skåne idag som lever i en mycket utsatt situation, som 

inte erbjuds skydd och stöd och som inte har resurser att hävda sina rättigheter. 

Kommuner, landsting, myndigheter och civilsamhällesorganisationer som möter 

målgruppen är viktiga i det främjande arbetet. Det finns behov av ett ändamålsenligt 

och likformigt förhållningsätt i det arbete som utförs i landet.  

 

 

http://www.eumedborgareisverige.se/
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