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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunstyrelsen välkomnar de kompletterande förslagen. Förslagen kan antas leda till att
något fler personer beviljas uppehållstillstånd och i de fall detta leder till kostnader för kommunen behövs full kostnadstäckning. Kommunstyrelsen invänder emot att längden på uppehållstillstånd som beviljas anhöriga kan vara kortare än 13 månader. Detta kan försvåra de
byråkratiska processerna kring folkbokföring, etableringsersättning, anvisning och socialförsäkringar. Kommunstyrelsen anser att de överväganden som lyfts i relation till uppehållstillstånd vid särskilt ömmande omständigheter är relevanta, men det finns utrymme för förtydliganden särskilt kring vilka vuxna som kan komma att omfattas.
Yttrande

Kommunstyrelsen välkomnar förslagen i den kompletterande promemorian och lämnar i övrigt nedanstående synpunkter. Förslagen kan antas leda till att något fler personer beviljas
uppehållstillstånd och i de fall detta leder till kostnader för kommunen behövs full kostnadstäckning.
4.1 Uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall
Att personer som är i en etablerad relation och har en avsikt att ingå äktenskap eller inleda
ett samboförhållande ska kunna återförenas i Sverige är mycket positivt utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Oavsett om det är samkönade eller olikkönade par som inte haft möjligheten
att exempelvis sammanbo i sitt hemland är den diskriminering som tidigare förslag riskerar
att innebära orimlig. Som Malmö stad tidigare framfört i sitt yttrande över En hållbart långsiktig migrationspolitik (SOU 2020:54) invänder dock kommunstyrelsen emot att längden på uppehållstillstånd som beviljas anhöriga kan vara kortare än 13 månader. Detta kan försvåra de
byråkratiska processerna kring folkbokföring, etableringsersättning, anvisning och socialförsäkringar.
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4.2 Undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar
Att tremånadersfristen, för undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring, för
kvotflyktingar ska gälla från det datum personen reser in i Sverige är mycket positiv. Under
rådande pandemi har vi sett att yttre förutsättningar kan påverka möjligheten att resa och att
detta kan ge konsekvenser även vid överföring av kvotflyktingar, trots att beslut om uppehållstillstånd redan fattats. Därför anser kommunstyrelsen att nytt förslag är mer långsiktigt
hållbart och minskar risken att enskilda individer inte ges möjligheten att återförenas med
sina anhöriga.
4.3 Uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl
Att barn och vuxna bör kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt
ömmande ser kommunstyrelsen som positivt både utifrån ett barnrättsperspektiv och att
vuxna individer med anknytning till Sverige ges möjlighet till förlängda uppehållstillstånd.
Särskilt positivt är att detta ska gälla oavsett på vilken grund tidigare uppehållstillstånd har
beviljats då det finns behov av ändrade regler för bland annat de unga vuxna som beviljats
uppehållstillstånd för gymnasiestudier och andra. Det är rimligt att vuxna som är etablerade
på arbetsmarknaden, som studerar, skapat familjeband eller på annat sätt skapat anknytning
till Sverige ges ytterligare möjlighet till uppehållstillstånd. Kommunstyrelsen ser det också
som positivt att anknytning till hemlandet och individens hälsa ska tas i beaktande.
Kommunstyrelsen anser att de överväganden som lyfts i promemorian är relevanta, men det
finns utrymme för förtydliganden särskilt kring vilka vuxna som kan komma att omfattas.
Bland annat saknas ett resonemang kring föräldrar till barn som beviljas ett permanent uppehållstillstånd. I de situationer som kan uppstå där ett barn beviljas permanent uppehållstillstånd, men där förälder/föräldrar inte uppnått kraven för permanent uppehållstillstånd och
skyddsskälen upphört uppstår en orimlig situation för familjen. Det finns med hänsyn till
detta utrymme att ytterligare förtydliga vad som kan rymmas inom bedömningen för uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Som kommunstyrelsen redan framfört i relation
till kommitténs slutbetänkande är det viktigt att säkerställa att barn och föräldrar inte skiljs åt
genom olika uppehållsrättslig status.
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Remiss från Justitiedepartementet - Kompletterande
promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar
migrationspolitik (SOU 2020:54)

STK-2020-1608
Sammanfattning

Malmö stad har av Justitiedepartementet getts möjlighet att lämna synpunkter på
Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU
2020:54). Promemorian omfattar tre kompletterande förslag som berör anhöriginvandring
och uppehållstillstånd på humanitär grund. Syftet med de kompletterande förslagen är att den
nya ordningen med tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel ska vara långsiktigt
hållbar och inte leda till orimliga konsekvenser i enskilda fall. Stadskontoret har upprättat
förslag till yttrande och arbetsmarknads- och socialförvaltningen har haft möjlighet att
inkomma med synpunkter på förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet
till Justitiedepartementet.
Beslutsgång
Roko Kursar (L) yrkar bifall till stadskontorets förslag med en ändring att byta ut ordet
socialförsäkringsförmåner mot socialförsäkringar i stycke 4.1 och i sammanfattningen i förslag
till yttrande.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Roko Kursars (L) ändringsyrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på Roko Kursars (L) ändringsyrkande och på
yttrandet i sin helhet och yrkar på följande förslag till yttrande:
"Malmö stad avstyrker förslagen och ser med oro på att regeringen lägger fram förslag som
syftar till att öka asylinvandringen till Sverige i en tid då det gjorts uppenbart att
asylinvandringen tvärtom behöver minska och hållas på en låg nivå för att Sverige ska ha en
chans att klara av såväl integrationen som välfärdsuppdraget.
Malmö stad ställer sig särskilt kritisk till förslaget om att införa en ny skyddsgrund.
Förändringen, där det tidigare krävdes synnerliga skäl för att på humanitär grund beviljas asyl,
till att det nu föreslås att endast krävas särskilda skäl är oerhört långtgående och riskerar enligt
Malmö stad att ge stora konsekvenser för volymerna i det svenska asylmottagandet och
kommer att leda till att fler vuxna utan asylskäl ändå får stanna i Sverige. Detta riskerar både
att undergräva förtroendet för det svenska asylsystemet och skapa ökade pull-effekter till
Sverige.
Vidare vill Malmö stad rikta skarp kritik mot den korta remisstiden, en månad över
julhelgerna. Detta kan inte bedömas uppnå det beredningskrav som föreskrivs i
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regeringsformen, då det krävs särskilda skäl för att remisstiden ska vara kortare än tre
månader."
Ordförande ställer proposition på bifall till Roko Kursars (L) ändringsyrkande mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla Roko Kursars (L)
ändringsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 1.
Beslutet skickas till

Justitiedepartementet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Beslutsunderlag
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Reservation
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-21
Ärende 4. Remiss från justitiepartementet – Kompletterande
promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik
(SOU 2020:54))
Moderaterna yrkade att Malmö stads yttrande skulle lyda som följer:
”Malmö stad avstyrker förslagen och ser med oro på att regeringen lägger fram förslag som syftar till att öka
asylinvandringen till Sverige i en tid då det gjorts uppenbart att asylinvandringen tvärtom behöver minska och
hållas på en låg nivå för att Sverige ska ha en chans att klara av såväl integrationen som välfärdsuppdraget.
Malmö stad ställer sig särskilt kritisk till förslaget om att införa en ny skyddsgrund. Förändringen, där det
tidigare krävdes synnerliga skäl för att på humanitär grund beviljas asyl, till att det nu föreslås att endast krävas
särskilda skäl är oerhört långtgående och riskerar enligt Malmö stad att ge stora konsekvenser för volymerna i det
svenska asylmottagandet och kommer att leda till att fler vuxna utan asylskäl ändå får stanna i Sverige. Detta
riskerar både att undergräva förtroendet för det svenska asylsystemet och skapa ökade pull-effekter till Sverige.
Vidare vill Malmö stad rikta skarp kritik mot den korta remisstiden, en månad över julhelgerna. Detta kan inte
bedömas uppnå det beredningskrav som föreskrivs i regeringsformen, då det krävs särskilda skäl för att
remisstiden ska vara kortare än tre månader.”
Det är mycket anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Liberalerna väljer att driva igenom
ett yttrande som ställer sig positivt till förslag som allt annat lika leder till ökad invandring till
Sverige. Malmö är den stad i Sverige där effekterna av en ohållbar migration kombinerad med en
fullkomligt misslyckad socialdemokratisk integrationspolitik syns som allra tydligast. Det visar
därför på en oroväckande frånvaro av vilja till ansvarstagande att Socialdemokraterna och
Liberalerna trots detta väljer att ställa sig bakom förslag som riskerar att förvärra dessa problem.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag
Torbjörn Tegnhammar (M)

Bilaga 1

