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Yttrande Remiss från Regeringskansliet om en långsiktigt
hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)
Sammanfattning

Att tidsbegränsade tillfälliga uppehållstillstånd ges som regel, att krav ställs för
permanent uppehållstillstånd, att vandelskrav ställs, samt att försörjningskrav ställs för
att skapa incitament för arbete är bra. Bra att återinföra uppehållstillstånd av humanitära
skäl, där stor hänsyn tas utifrån barnperspektivet i svensk rätt. Uddevalla kommun vill
belysa med de ökande uppdragen kommun kommer få, också korrelera till ett
ekonomiskt ökat ansvar som statlig myndighet måste ansvara för.
Uddevalla vill belysa konsekvenser inom fyra områden:
- Ökat behov av hjälp vid ansökan om förlängning av det tillfälliga uppehållstillståndet,
samt vid ansökan om permanent uppehållstillstånd.
- Utökat ansvar i samband med att kunna tillgodose kunskapskraven i samhällskunskap.
- Ökade kostnader i samband med krav på kunskaper i språk och samhällskunskap.
- Ökad psykisk ohälsa där tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmän efterfrågas.
Synpunkter

6. Uppehållstillståndens längd
Samtliga (förutom kvotflyktingar) kommer att behöva ansöka om uppehållstillstånd vid
flera tillfällen. Idag ser vi att många behöver hjälp med detta. Vårt önskemål är att
myndigheten ger personlig service, som komplement till digitala lösningar, exempelvis
på servicekontor.
Under den tillfälliga lagen 2016–2021, så har vi som kommun tillsatt tillfälliga
servicetjänster i form av samhällsvägledare. Statistik över ärendenas karaktär visar att
hälften av ärendena handlar om statliga myndigheter. Behovet kommer att finnas kvar
av dessa tjänster och vi anser att myndigheten själv bör tillhandahålla denna service.
7.4.1 Krav för permanenta uppehållstillstånd, sid 218 (Språk-och
samhällskunskapskrav)
Samhällsorientering är en utmärkt form att lära sig om svenska samhället. Den bör vara
obligatoriskt för alla och önskvärt är att den ges så snart som möjligt efter beviljat
uppehållstillstånd. När det är dags att söka permanent uppehållstillstånd, så föreslår vi
att de sökande ska kunna anmäla sig till en förberedande kurs inför slutprovet, som
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också tjänar som en repetition och avslutande del av samhällsorienteringen. Detta blir
då en utökad insats för kommunen.
7.4.1 Krav för permanenta uppehållstillstånd
Vi anser att det kommer att bli ökade kostnader i samband med krav på språk och
samhällskunskap. Kommunerna bör därför tillföras ett högre statsbidrag, samt under
längre tid än två år, för att kunna säkerställa att kunskapskraven i språk och
samhällsorientering ska kunna tillgodoses. Att nå en nivå av sfi C kan innebära flera års
studier på vuxenutbildningen. Detta kräver både utbildningsplatser, samt ett
försörjningssystem som gör att den studerande kan försörja sig under studietiden. När
det gäller samhällsorienteringen så kommer den enskilde att behöva någon form av
repetitionskurs inför det slutliga testet vid prövning av permanent uppehållstillstånd. Vi
anser att kommunen bör ersättas även för denna nya insats.
6 - 8 Uppehållstillståndens längd, Permanenta uppehållstillstånd,
Anhöriginvandring
Vi anser att den psykiska ohälsan kommer att öka till följd av tidsbegränsade tillfälliga
uppehållstillstånd, ökat krav för permanenta uppehållstillstånd, samt krav vid
familjeåterförening. Psykisk ohälsa innebär ofta att individen har svårigheter att
tillgodogöra sig kunskaper och förståelse över de krav som omgivning och samhället
kräver. Det är viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning över vilken huvudman, i
detta fall hälso- och sjukvården, som ger rätt insats för ökad psykisk hälsa och att det
sker integrerat med kommunerna.
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Remiss från Regeringskansliet om en långsiktigt hållbar
migrationspolitik (SOU 2020:54)
Sammanfattning

Nuvarande tillfälliga Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige upphör. (20 juli 2016 - 19 juli 2021). Regeringen beslutade
den 14 juni 2019 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta ställning
till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en
ordning som är långsiktigt hållbar. Kommittén lämnade sitt betänkande till statsrådet
Morgan Johansson i september 2020. Uddevalla är nu en av 31 kommuner som valts ut
att svara på remissen ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54). Svaret
lämnas via mejl till Justitiedepartementet senast den 7 december. Syftet med att skicka
utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser
som förslaget kan få om det genomförs.
Några av betänkandets huvudområden:

Tidsbegränsade tillfälliga uppehållstillstånd ges som regel. Detta stämmer bättre
överens med reglerna i övriga nordiska länder och EU. Det ger också en signal om att
det inte är lika attraktivt att söka sig till Sverige. Mottagandet förväntas ge mer jämna
nivåer. (Innan den tillfälliga lagen 2016–2021, så gavs permanent uppehållstillstånd
som regel).
Uppehållstillstånd till personer som söker asyl, kan ges till:
- Flykting
- Alternativt skyddsbehövande
- Av humanitära skäl – synnerligen ömmande omständigheter
- Anhöriga till anknytningspersonen
- På grund av hinder mot verkställighet efter laga kraft beslut
- Vidarebosättning (kvotflykting)
(samtliga får ett tidsbegränsat tillfälligt uppehållstillstånd, med undantag från
kvotflykting)
Permanent uppehållstillstånd ska kunna sökas tidigast efter tre år. Då krävs att
man uppfyller vissa krav, så som:
- ska kunna försörja sig
- ska kunna uppvisa kunskaper i svenska och samhällskunskap
- ha ett pålitligt levnadssätt (vandelskrav för alla över 15 år)
Arbetstillstånd får beviljas under perioden man har ett tidsbegränsat tillfälligt
uppehållstillstånd.
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Synpunkter i bifogat yttrande:
Uddevalla kommun ställer sig bakom betänkandet i sin helhet. Det innebär i huvudsak
att tidsbegränsade tillfälliga uppehållstillstånd ges som regel, att krav ställs för
permanent uppehållstillstånd, att vandelskrav ställs, samt att försörjningskrav ställs för
att skapa incitament för arbete. Bra att återinföra uppehållstillstånd av humanitära skäl,
där stor hänsyn tas utifrån barnperspektivet i svensk rätt.
Uddevalla vill belysa konsekvenser inom fyra områden:
- Ökat behov av hjälp vid ansökan om förlängning av det tillfälliga uppehållstillståndet,
samt vid ansökan om permanent uppehållstillstånd.
- Utökat ansvar i samband med att kunna tillgodose kunskapskraven i samhällskunskap.
- Ökade kostnader i samband med krav på kunskaper i språk och samhällskunskap.
- Ökad psykisk ohälsa där tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmän efterfrågas.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-29
Yttrande Uddevalla kommun
Betänkande. En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)
Följebrev remiss
Förslag till beslut

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att till Justitiedepartementet sända in bifogat yttrande gällande remiss En långsiktigt
hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54
Ärendebeskrivning

Förklaring:
Flykting (beviljas 3 år + 2 år vid förlängning o.s.v.)
Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har
välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av: ras, nationalitet, religiös eller
politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.
Alternativt skyddsbehövande (beviljas 13 månader + 2 år vid förlängning o.s.v.)
Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som: löper risk att straffas med döden,
löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning eller som civilperson löper allvarlig risk att skadas på
grund av väpnad konflikt.
Humanitära skäl - Synnerligen ömmande omständigheter (beviljas 13 månader + 2 år
vid förlängning o.s.v.)
Särskilt beakta utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i
hemlandet (5 kap. 6 § utlänningslagen). Dessa och eventuellt andra relevanta
omständigheter ska vägas samman; omständigheter som kanske inte var för sig, men
sammantagna, är tillräckliga för att uppehållstillstånd bör beviljas. Barn ska få beviljas
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uppehållstillstånd enligt den föreslagna bestämmelsen även om de omständigheter som
kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas
vuxna personer (barnperspektivet i svensk rätt).
Anhöriga till anknytningspersonen (beviljas samma tid som för anknytningspersonen
+ 2 år vid förlängning o.s.v.)
Personen som beviljats uppehållstillstånd (anknytningspersonen) och de närmast
anhöriga så som; make/sambo, barn, eller nära anhörig som tidigare ingått i hushållet.
Hinder mot verkställighet efter laga kraft (beviljas för flykting 3 år + 1 år vid
förlängning och för alternativt skyddsbehövande 13 månader + 1 år vid förlängning).
Uppehållstillstånd ska kunna utfärdas på grund av hinder mot verkställighet efter laga
kraft. (Ett avslagsbeslut som har börjat gälla och som går inte går att överklaga).
Vidarebosättning gällande kvotflyktingar (beviljas permanent uppehållstillstånd).
En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av
FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. Det kallas
vidarebosättning. Sveriges nuvarande kvot är 5 000/år.
Sammanfattat utdrag ur betänkandet
Permanent uppehållstillstånd
Permanent uppehållstillstånd kan ansökas om tidigast efter 3 år. Då krävs att man
uppfyller vissa krav.
- ska kunna försörja sig (tillräckliga inkomster så att man inte behöver försörjningsstöd,
inkomsten ska komma från anställning eller näringsverksamhet eller en kombination av
dessa)
- ska kunna uppvisa kunskaper i svenska och samhällskunskap
- ha ett pålitligt levnadssätt (vandelskrav för alla över 15 år)
Undantas från dessa krav gäller barn, pensionärer (vandelskrav gäller), samt om det
föreligger synnerliga skäl (till exempel personer med funktionshinder, sjukdom eller
andra begränsningar).
De som redan idag har tidsbegränsade tillfälliga uppehållstillstånd enligt nuvarande
tillfälliga lag, får tillgodogöra sig denna tid vid ansökan om permanent
uppehållstillstånd.

Kunskaper i svenska och samhällskunskap
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska ansvara för den
närmare utformningen och kontrollen av språk- och samhällskunskapskraven samt
försörjningsförmågan.
- Kommittén anser att det efter tre år i Sverige bör kunna krävas att en utlänning kan
uppvisa ett godkänt resultat (betyg A–E) på lägst kurs C i sfi. Enligt kommitténs mening
är nivå C den nivå som krävs för att klara ett enklare arbete. På den nivån finns också
nationella prov i sfi, vilket innebär en rättssäkrare bedömning.
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- Vad gäller krav på samhällskunskap skulle en möjlighet vara att använda sig av den
struktur som finns för samhällsorientering (intyg efter avslutad kurs). Alla utlänningar
har dock inte rätt till samhällsorientering och av de som har rätt deltar inte alla.
Kommittén anser att det är önskvärt att även kunskaperna i samhällskunskap kan
kontrolleras genom ett kunskapsprov eller annan prövning.
Försörjningskrav
Försörjningskrav ställs både vid ansökan om permanent uppehållstillstånd och vid
ansökan om anhöriginvandring till anknytningspersonen. Försörjningskrav gäller
(flykting och alternativ skyddsbehövande) om ansökan sker senare än tre månader efter
beviljat tidsbegränsat uppehållstillstånd. Anknytningspersonen ska kunna försörja både
sig själv och den anhörige och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig
och den anhörige (gäller ej anknytningsperson barn, eller i vissa fall av synnerliga skäl).
Syftet med försörjningskravet är att skapa incitament för arbete.
(Av statistik från Migrationsverket framgår att det finns ett inte obetydligt antal
anhöriga till skyddsbehövande som inte ansöker om anknytning inom tre månader från
att anknytningspersonen fick uppehållstillstånd och som därför omfattas av
försörjningskravet. Det saknas närmare utredning om orsakerna till detta, men det kan
vara fråga om okunskap, brist på dokumentation med mera)
Möjlighet att vägra uppehållstillstånd vid anknytning ska gälla. Bestämmelsen
grundar sig på artikel 4.5 i familjeåterföreningsdirektivet, som anger att för att garantera
en bättre integration och förhindra tvångsäktenskap får medlemsstaterna kräva att
anknytningspersonen och dennes make ska ha uppnått en viss lägsta ålder, högst 21 år,
innan maken kan återförenas med anknytningspersonen.
Kommitténs olika bedömningar av konsekvenser
Kvantitativa konsekvenser: Kommitténs bedömning är att antalet asylsökande bedöms
bli lägre än vid en återgång till utlänningslagen (tidigare lagstiftning).
Till följd av förslaget att införa tidsbegränsade uppehållstillstånd och krav för
permanenta uppehållstillstånd bedöms antalet före detta asylsökande som har
tidsbegränsade uppehållstillstånd och som ansöker om förlängt uppehållstillstånd öka
över tid.
Ekonomiska konsekvenser för kommuner och regioner: Kostnader för kommuner och
regioner som uppstår till följd av migrationen bedöms på sikt minska eftersom
kommitténs förslag bedöms leda till ett lägre antal nyanlända än vid en återgång till
utlänningslagen. Vissa nya kostnader kan komma att uppstå till följd av kommitténs
förslag att språk- och samhällskunskapskrav ska införas för permanenta
uppehållstillstånd.
Konsekvenser för asylsökandes och nyanländas hälsa: Det kan uppstå effekter på
nyanländas hälsa. De effekter som bedöms uppstå är mer negativa än vid en återgång till
utlänningslagen men i vissa avseenden mer positiva än med den nuvarande tillfälliga
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lagen. Oro med tidsbegränsade tillfälliga uppehållstillstånd. Även om de allra flesta
tillstånden förlängs skapar tidsgränsen i tillståndet en osäkerhet.
Konsekvenser för arbetsmarknadsintegration och etablering: Jämfört med en återgång
till utlänningslagen kan nyanländas etablering försvåras av en ordning med
tidsbegränsade uppehållstillstånd. Försörjnings-, språk- och samhällskunskapskrav för
permanent uppehållstillstånd kan bidra till att motverka eventuella negativa effekter.
Konsekvenser för integrationen i samhällslivet: Jämfört med en återgång till
utlänningslagen kan vissa av kommitténs förslag försvåra nyanländas integration i
samhällslivet. Förslaget att införa språkkrav och krav på samhällskunskap för
permanent uppehållstillstånd kan bidra till att motverka de negativa effekterna.
Den svenska integrationspolitikens mål är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Nyanländas integration i samhällslivet är
generellt svårare att mäta, utvärdera och bedöma än till exempel etableringen på
arbetsmarknaden, som kan studeras med hjälp av registerdata. Integrationen i
samhällslivet är också svårare att definiera och sätta upp mätetal för. Det kan
exempelvis handla om nyanländas deltagande i val, deltagande i föreningslivet, att
ställa upp för förtroendeuppdrag, att delta i kultur- och idrottsrörelser, med mera.
Kommittén bedömer att förslaget att införa språkkrav och krav på samhällskunskap för
permanent uppehållstillstånd kan ge nyanlända incitament att lära sig svenska och
skaffa sig kunskaper om hur det svenska samhället är organiserat och fungerar.
Införandet av dessa krav kan således förväntas förbättra integrationen i samhällslivet.
Konsekvenser för skolor, utbildningssystemet och samhällsorientering: Kommitténs
förslag bedöms leda till en minskning av antalet elever som är asylsökande och antalet
nyinvandrade elever jämfört med en återgång till utlänningslagen. Kommitténs förslag
på språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd kan leda till att
antalet deltagare i språkkurser inom vuxenutbildningen och kurser i samhällsorientering
ökar.
Konsekvenser för civilsamhället och privatpersoner: Kommitténs förslag om krav för
permanent uppehållstillstånd kan leda till en ökad efterfrågan för stödinsatser från
civilsamhället för nyanlända som har tidsbegränsade uppehållstillstånd och som vill
uppnå kraven för permanent uppehållstillstånd.
Konsekvenser för bostadsmarknaden, boendeförhållanden och trångboddhet: Till följd
av kommitténs förslag kan bristen på bostäder för nyanlända och trångboddheten på sikt
komma att minska något eftersom antalet nyanlända antas bli lägre än vid en återgång
till utlänningslagen.
Konsekvenser för brottslighet och det brottsförebyggande arbetet: Kommitténs förslag
om vandels-, försörjnings-, språk- och samhällskunskapskrav för permanent
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uppehållstillstånd förväntas uppmuntra till skötsamhet och bidra till att integrationen
förbättras och utanförskap motverkas.
Säkra och lagliga flyktvägar.
Sverige bör fortsatt stödja utvecklingen av ett gemensamt europeiskt system för
vidarebosättning och andra EU-initiativ kring säkra och lagliga vägar.

Peter Larsson
Kommundirektör

Annette Jonasson
Utvecklare

Skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson, Annette Jonasson
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Remiss från Regeringskansliet om en långsiktigt hållbar
migrationspolitik (SOU 2020:54)
Sammanfattning

Nuvarande tillfälliga Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige upphör. (20 juli 2016 - 19 juli 2021). Regeringen beslutade
den 14 juni 2019 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta ställning
till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en
ordning som är långsiktigt hållbar. Kommittén lämnade sitt betänkande till statsrådet
Morgan Johansson i september 2020. Uddevalla är nu en av 31 kommuner som valts ut
att svara på remissen ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54). Svaret
lämnas via mejl till Justitiedepartementet senast den 7 december. Syftet med att skicka
utredningsförslag på remiss är främst att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser
som förslaget kan få om det genomförs.
Några av betänkandets huvudområden:

Tidsbegränsade tillfälliga uppehållstillstånd ges som regel. Detta stämmer bättre
överens med reglerna i övriga nordiska länder och EU. Det ger också en signal om att
det inte är lika attraktivt att söka sig till Sverige. Mottagandet förväntas ge mer jämna
nivåer. (Innan den tillfälliga lagen 2016–2021, så gavs permanent uppehållstillstånd
som regel).
Uppehållstillstånd till personer som söker asyl, kan ges till:
- Flykting
- Alternativt skyddsbehövande
- Av humanitära skäl – synnerligen ömmande omständigheter
- Anhöriga till anknytningspersonen
- På grund av hinder mot verkställighet efter laga kraft beslut
- Vidarebosättning (kvotflykting)
(samtliga får ett tidsbegränsat tillfälligt uppehållstillstånd, med undantag från
kvotflykting)
Permanent uppehållstillstånd ska kunna sökas tidigast efter tre år. Då krävs att
man uppfyller vissa krav, så som:
- ska kunna försörja sig
- ska kunna uppvisa kunskaper i svenska och samhällskunskap
- ha ett pålitligt levnadssätt (vandelskrav för alla över 15 år)
Arbetstillstånd får beviljas under perioden man har ett tidsbegränsat tillfälligt
uppehållstillstånd.
Synpunkter i bifogat yttrande:
Uddevalla kommun ställer sig bakom betänkandet i sin helhet. Det innebär i huvudsak
att tidsbegränsade tillfälliga uppehållstillstånd ges som regel, att krav ställs för
permanent uppehållstillstånd, att vandelskrav ställs, samt att försörjningskrav ställs för
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2020-11-25

att skapa incitament för arbete. Bra att återinföra uppehållstillstånd av humanitära skäl,
där stor hänsyn tas utifrån barnperspektivet i svensk rätt.
Forts. § 351

Uddevalla kommun vill belysa konsekvenser inom fyra områden:
- Ökat behov av hjälp vid ansökan om förlängning av det tillfälliga uppehållstillståndet,
samt vid ansökan om permanent uppehållstillstånd.
- Utökat ansvar i samband med att kunna tillgodose kunskapskraven i samhällskunskap.
- Ökade kostnader i samband med krav på kunskaper i språk och samhällskunskap.
- Ökad psykisk ohälsa där tydlig ansvarsfördelning mellan huvudmän efterfrågas.
Beslutsunderlag

Liberalernas, Centerpartiets och Socialdemokraternas yttrande, 2020-11-26
Sverigedemokraternas reviderade yttrande, 2020-11-26
Kommunstyrelsens antagna yttrande, 2002-11-25
Sverigedemokraternas yttrande
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2020-11-10 § 49
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-29.
Yttrande Uddevalla kommun.Betänkande. En långsiktigt hållbar migrationspolitik
(SOU 2020:54).
Följebrev remiss.
Yrkanden

Monica Bang Lindberg (L) yrkar å Liberalernas, Centerpartiets och
Socialdemokraternas vägnar ändring av kommunledningskontorets förslag enligt
inskickat yttrande.
Martin Pettersson (SD): att till justitiedepartementet sända Sverigedemokraternas
yttrande gällande remiss En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020 54).
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på Monica Bang Lindbergs (L) yrkande mot Martin
Petterssons (SD) yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla Monica Bang Lindbergs
(L) yrkande.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att till justitiedepartementet sända in reviderat yttrande gällande remiss En långsiktigt
hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).
Deltar ej i beslut

Moderaternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Uddevallapartiets ledamöter avstår
från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning

Roger Ekeroos (M) lämnar å Moderaternas vägnar följande anteckning till protokollet.
Syftet med det remitterade förslaget är inte att få kommunens synpunkter på vilken
migrationspolitik som riksdagen bör besluta om. Syftet med en remiss till en kommun är
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att belysa de konsekvenser som blir följden för kommuner i allmänhet och Uddevalla i
synnerhet med de olika migrationspolitiska förslagen i utredningen.
Forts. § 351

Vi noterar att förslaget till yttrande över utredningen inte på något sätt belyser den
omfattande påverkan som statens migrationspolitik har och kan ha på Uddevalla
kommun, vid olika ställningstaganden. Exempel på sådan påverkan är ekonomiska
konsekvenser, konsekvenser för kommunens bostadsförsörjning, kommunens behov av
lokaler och möjligheter att rekrytera personal i olika grupper, eller påverkan på
regional service.
Vi vet att olika regler för t ex anhöriginvandring och tillfälliga respektive permanenta
uppehållstillstånd ger olika utfall i behov som kommunen måste svara upp mot, ofta
med kort varsel och med stor påverkan på organisation och ekonomi, men att dessa
utmaningar kan växla stort beroende på hur statens regler utformas.
Det är olyckligt att kommunen genom hur yttrandet är utformat väljer att inte ha någon
relevant uppfattning i en fråga av stor betydelse för kommunen.
Moderaterna kan mot bakgrund av ovanstående inte delta i beslutet.
Christer Hasslebäck (UP) lämnar å Uddevallapartiets vägnar följande anteckning till
protokollet.
Vi avstår att deltaga i beslutet eftersom vi anser att staten skall stå för de ekonomiska
kostnaderna för migrationspolitiken fram till att ett permanent uppehållstillstånd
beviljats.
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande anteckning till protokollet.
Vi avstår från att delta i beslutet då Vänsterpartiet nationellt är emot tidsbegränsade
tillfälliga uppehållstillstånd . Vi vill att de ska vara permanenta som huvudregel. Det
som är bra i förslaget är att sk. humanitära skäl återinförs.
Reservation

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-11-27
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Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27
Sebastian Johansson
Skickat 2020-11-27
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