Regionstyrelsen
den 30 september 2015

Reservation
Ärende: 2:30 Remiss: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Sverigedemokraterna reserverar sig härmed mot Region Östergötlands remissvar till fördel för eget
yttrande som återfinns nedan.

Yttrande:
Sverigedemokraterna står bakom kommunernas rätt till självbestämmande och menar att ett
förverkligande av detta lagförslag är att betrakta som ett bakslag för det fria och självständiga lokala
styret. Det är vår fulla övertygelse att varje kommun, i egen regi, kan avgöra huruvida de är
benägna att ta emot nyanlända. I de fall kommunerna själva bedömer att de inte är kapabla till detta
är det också sannolikt att man inte erhåller de resurser som krävs för att kunna erbjuda ett humant
och värdigt mottagande, varpå ett tvång skulle fungera kontraproduktivt.
I SKL:s yttrande över promemorian kan man läsa följande:
”SKL anser att en lagstiftning om mottagande av nyanlända som inskränker det kommunala
självstyret, om den utformas som förslaget i promemorian, inte står i överensstämmelse med
proportionalitetsprincipen då andra åtgärder som inte inskränker självständigheten inte har
prövats i tillräcklig grad.” (SKL 2015: Yttrande över promemorian ”Ett gemensamt ansvar för
mottagande av nyanlända (Ds 2015:33), s 1).
Sverigedemokraterna delar den uppfattningen, detta förslag kan inte tolkas som något annat än en
ogenomtänkt nödlösning, vilket i sig beror på att nuvarande system är kraftigt underfinansierat. Det
här är, enligt vår mening, att fortsatt bedriva en ansvarslös politik som de facto inte bemöter de
nationella utmaningar som vi ser i Sverige idag. Nuvarande system för flyktingmottagande
krackelerar, att belasta kommuner med hög bostadsbrist och arbetslöshet ytterligare, genom
föreslagen tvångslagstiftning, är naivt och inte minst skadligt för vårt land.
Sverigedemokraterna efterfrågar istället att regeringen tar sitt ansvar och ser över de volymer som
idag är aktuella för flyktingmottagandet, då vi menar att den ansvarslösa politik som nu förs är
ohållbar och inte kan fortsätta.
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