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§ 248 Sundsvalls kommuns remissvar på SOU
2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik
(KS-2020-00980-5)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsekontorets förslag till yttrande (KS-202000980-5) som sitt eget, samt,
att paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Ärendet är ett förslag till yttrande över betänkandet SOU 2020:54, En
långsiktigt hållbar migrationspolitik.
Överläggning
Viktoria Jansson (M) yrkar avslag på ärendet. Vidare önskar hon att
få lämna en protokollsanteckning.
Erfan Kakahani (V) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.
Vidare önskar han få lämna en protokollsanteckning.
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Viktoria Janssons (M) yrkande.
Börje Mattsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsekontorets
förslag och bifall till följande förslag:
Asyl ska sökas och ansökan prövas i första säkra land. Vi är
kritiska till den ”asylshopping” som denna och tidigare
regeringar tillåtit och gång efter annan ökat incitamenten till.
Uppehållstillstånd till den som söker asyl ska endast utfärdas till
den som är flykting. (Enligt FN:s flyktingkonvention 1951)
Möjligheten att överklaga negativa beslut bör begränsas och
preskriptionstider avskaffas.
Vi delar utredningens uppfattning att uppehållstillstånden ska
vara tillfälliga och menar dessutom att asyl är en tidsbegränsad
åtgärd och att den som är flykting ska återvända till sitt hemland
så snart detta är säkert.
Vi delar utredningens uppfattning att krav på kunskaper i
svenska, kunskaper om det svenska samhället,
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försörjningsförmåga och vandel ska ställas på den som ansöker
om permanent uppehållstillstånd.
Uppehållstillstånd på anknytning till någon med tillfälligt
uppehållstillstånd ska inte medges. Vi delar utredningens förslag
avseende försörjningskrav, men avvisar de undantag som inte
avser barn, medborgare i Sverige, annan EES-stat, Schweiz eller
Storbritannien.
Vi noterar också, inte utan förvåning, att regeringen under
remisstiden lagt ytterligare förslag knutna till utredningen, dock
utan möjlighet för kommunen att inom rimlig tid ta del av dessa
och yttra sig. Vi är mycket kritiska till detta förfarande liksom vi
är mycket kritiska till de förslag som lagts. I ljuset av detta är det
vår uppfattning att denna utredning (SOU 2020:54) bör
kompletteras med de av regeringen nyligen tillagda förslagen
och därefter åter gå ut på remiss till alla tidigare
remissinstanser.
Ordföranden instämmer i Erfan Kakahanis (V) yrkande.
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels
kommunstyrelsekontorets förslag, dels Viktoria Jansson (M) och
Liza-Maria Norlins (KD) förslag och dels Börje Mattssons (SD)
förslag. Hon ställer dessa mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.
Vidare godkänner ordföranden att Viktoria Jansson (M) och Erfan
Kakahanis (V) protokollsanteckningar får lämnas.
Reservation
Viktoria Jansson (M), Alicja Kapica (M), Bertil Kjellberg (M), LizaMaria Norlin (KD) och Börje Mattsson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Protokollsanteckningar
Viktoria Jansson (M) lämnar följande protokollsanteckning:
För att lösa integrationsproblemen och för att ge de människor som
har migrerat till Sverige och till Sundsvall en rimlig chans att utbilda
sig, få jobb och lära sig svenska måste migrationen till Sverige
minska. Därför behövs en långsiktigt hållbar migrationspolitik.
Moderaterna tycker att försörjningskravet vid familjeåterföreningar
är nödvändigt. Och att Sundsvall ska växa genom att vara en
attraktiv stad – inte bara av migration. Därför kan vi inte ställa oss
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bakom remissvaret så som det är utformat och yrkar därför avslag på
detsamma.
Erfan Kakahani (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Vänsterpartiet står inte bakom de förslag som lyfts fram i
utredningen en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Vi menar att
tillfälliga uppehållstillstånd försvårar möjligheterna för människor
att integreras i samhället. Vi menar också att ytterligare skärpa
kraven på ömmande omständigheter för att ge möjlighet till asyl
kommer att ge stora konsekvenser för människor. Vi ser att de
tillfälliga lagar som Sverige haft sedan "flyktingkrisen" satt många
människor i limbo. Vi vill istället för att tillfälliga uppehållstillstånd
blir norm öka tryggheten för människor genom möjlighet till
permanenta uppehållstillstånd, rätt till familjeåterförening och att
ömmande skäl ska finnas i kvar asyllagstiftningen.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00980-5
 Yttrande från Sundsvalls kommun på SOU 2020:54, En
långsiktigt hållbar migrationspolitik
 Protokollsutdrag individ- och arbetsmarknadsnämndens
arbetsutskott 2020-11-11 §96
 Individ- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse
 Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-11-18 §107
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse
 SOU 2020:54, En långsiktigt hållbar migrationspolitik
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