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Remissvar - En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU
2020:54)
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över kommittén om den framtida
svenska migrationspolitikens(Migrationskommittén) betänkande, En långsiktigt hållbar
migrationspolitik (SOU 2020:54). Remissen är en inbjudan att yttra sig, men ingen skyldighet.
Justitiedepartementet önskar synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.
Migrationskommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida
svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar..
Kommitténs uppdrag har bland annat omfattat att ta ställning till om asylsökande som
uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige som huvudregel ska beviljas
tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd samt längden på dessa uppehållstillstånd
samt under vilka förutsättningar som permanenta uppehållstillstånd ska kunna beviljas.
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 7 december 2020.
Förvaltningens yttrande
Förslaget till remissvar är framtaget av kommunledningskontoret tillsammans med personal
från kultur- och utbildningsförvaltningen.
Alingsås kommun har yttrat sig över förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
där den tillfälliga lagen (2016:752) föreslås bli permanent, med vissa ändringar.
Alingsås kommun tillstyrker utredningens förslag vad gäller tidsbegränsade uppehållstillstånd
som huvudregel samt krav på samhällsinformation och språkkrav för att få permanent
uppehållstillstånd.
Alingsås kommun avstyrker utredningens förslag på krav som ska ställas vid
anhöriginvandring.
Övriga delar i utredningen har Alingsås inga synpunkter att lämna kring.
Kommunledningskontoret föreslår bifogat remissvar daterat den 23 november 2020 som svar
på remissen En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).
Ekonomisk bedömning
Förslag till yttrande över remissen innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets remissvar daterat den 23 november 2020 antas som
kommunstyrelsens svar till remissen En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).
Beslutet ska skickas till
Justitiedepartementet
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Bilaga Svar på remiss - En hållbar migrationspolitik (SOU
2020:54)
Alingsås kommun får härmed yttra sig över rubricerat betänkande.
Sammanfattning
Alingsås kommun har yttrat sig över förslag till lag om ändring i utlänningslagen
(2005:716) där den tillfälliga lagen (2016:752) föreslås bli permanent, med vissa
ändringar.
Alingsås kommun tillstyrker utredningens förslag vad gäller tidsbegränsade
uppehållstillstånd som huvudregel samt krav på samhällsinformation och språkkrav
för att få permanent uppehållstillstånd.
Alingsås kommun avstyrker utredningens förslag på krav som ska ställas vid
anhöriginvandring.
Övriga delar i utredningen har Alingsås inga synpunkter att lämna kring.
Synpunkter på utredningens förslag
Alingsås kommun framför följande synpunkter på utredningens förslag angående
förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel
Alingsås kommun tillstyrker utredningens förslag angående att införa tidsbegränsade
uppehållstillstånd som huvudregel vid en första ansökan. Vid ett återinförande av
permanenta uppehållstillstånd som huvudregel ser Alingsås kommun en risk att fler
personer söker asyl i Sverige och att kommunens tillfälliga boende som konsekvens
behöver öka i antal. Tillfälliga boendelösningar innebär en segregation på
kommunens bostadsmarknad och försvårar den lokala integrationen. Utöver detta så
innebär en stor andrahandsuthyrning av tillfälliga boenden en kostnad som idag inte
helt täcks av de statliga medel som beviljas för det kommunala mottagandet.
Krav för permanenta uppehållstillstånd
Det av utredningen föreslagna kravet på samhällsorientering bedömer Alingsås
kommun positivt och tillstyrker därmed. Personal i det dagliga operativa arbetet ser
att kunskap om det svenska samhället ofta är något som saknas och försvårar för
nyanlända att närma sig arbetsmarknaden, samt även att i övrigt integreras i
samhället.
Alingsås kommun instämmer dock i utredningens bedömning att förslaget kan
komma att innebära större kostnader för kommunen i form av språkundervisning
och samhällsinformation. Kommunen ser dock att fördelarna för integrationen i
samhället överväger den nackdel som den initiala kostnaden innebär för kommunen.
Alingsås kommun vill dock framföra att tjänstepersoner i kommunen vittnar om att
tidsbegränsade uppehållstillstånd kan medföra en större psykisk ohälsa som
påverkar inlärningsprocessen negativt, vilket förutom personligt lidande även kan
försvåra integrationsprocessen. Denna omständighet är viktig att ta i beaktande och
om möjligt hitta andra lösningar för att motverka.

Försörjningskrav vid anhöriginvandring
Alingsås kommun avstyrker utredningens förslag gällande de nya krav som ska
ställas för anhöriginvandring. Utredningen föreslår förändringar i möjligheterna att
återförenas med sin familj, s.k. uppehållstillstånd för anknytning, samt att lagen ska
vara likvärdig oberoende vilka grunder den enskilde har beviljats uppehållstillstånd
på. Detta innebär att uppehållstillstånd med anknytning som grund beviljas enbart
om man kan försörja sig och sin familj fullt ut, har bostad samt uppfyller
förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd i 5 kap. 7§ p. 1 och 3
utlänningslagen.
Flyktingar mottagna i Alingsås kommun inom lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning erbjuds tillfälliga boendelösningar vilket vid en
förlängning av den tillfälliga lagen skulle försvåra familjeåterföreningen ytterligare.
Den psykiska ohälsan och dess konsekvenser på integrationsprocessen bedöms
allra mest påverka dem som har familjemedlemmar i annat land och som hoppas på
återförening med sitt/sina barn och/eller maka/make. Den tillfälliga lagen har
försvårat för familjer att återförenats vilket kan påverka skolgång, språkinlärning och
etablering på arbetsmarknaden negativt. Lagen innebär även att barns rätt till sina
föräldrar i många fall inte uppfylls.
Alingsås kommun bedömer emellertid att förslaget skulle kunna minska kommunens
kostnader för försörjningsstöd då det ställs krav att den nyanlända själv ska kunna
försörja sig och sin familj för att en familjeåterförening ska bli aktuell. Dock har
antalet nyanlända som kommit till kommunen med anledning av familjeanknytning
varit relativt låg i Alingsås kommun sedan tidigare, varför den eventuella
minskningen av kostnader för försörjningsstöd bedöms vara marginell och därför
inte påverkar kommunens samlade bedömning av förslaget.
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Remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över kommittén om den
framtida svenska migrationspolitikens(Migrationskommittén) betänkande, En långsiktigt
hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Remissen är en inbjudan att yttra sig, men ingen
skyldighet. Justitiedepartementet önskar synpunkter på förslagen eller materialet i
betänkandet.
Migrationskommittén har haft i uppdrag att ta ställning till utformningen av den framtida
svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar..
Kommitténs uppdrag har bland annat omfattat att ta ställning till om asylsökande som
uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige som huvudregel ska beviljas
tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd samt längden på dessa uppehållstillstånd
samt under vilka förutsättningar som permanenta uppehållstillstånd ska kunna beviljas.
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 7 december 2020.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 november 2020 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Förslaget till remissvar är framtaget av kommunledningskontoret tillsammans med personal
från kultur- och utbildningsförvaltningen.
Alingsås kommun har yttrat sig över förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)
där den tillfälliga lagen (2016:752) föreslås bli permanent, med vissa ändringar.
Alingsås kommun tillstyrker utredningens förslag vad gäller tidsbegränsade uppehållstillstånd
som huvudregel samt krav på samhällsinformation och språkkrav för att få permanent
uppehållstillstånd.
Alingsås kommun avstyrker utredningens förslag på krav som ska ställas vid
anhöriginvandring.
Övriga delar i utredningen har Alingsås inga synpunkter att lämna kring.

Utdragsbestyrkande
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KS § 188, forts
Kommunledningskontoret föreslår bifogat remissvar daterat den 23 november 2020 som svar
på remissen En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).
Arbetsutskottet har den 2 december 2020, § 190 lämnat följande förslag till kommunstyrelsen
för beslut:
Kommunledningskontorets remissvar daterat den 26 november 2020 antas med ändring att i
delen försörjningskrav vid anhöriginvandring ska remissvaret vara att tillstyrka utredningens
förslag gällande de nya krav som ska ställas för anhöriginvandring, som kommunstyrelsens
svar till remissen En långsiktig hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att kommunledningskontorets remissvar daterat den 26
november 2020 antas, med ändring att kommunen avstyrker utredningens förslag vad gäller
tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel samt krav på samhällsinformation och
språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd, som kommunstyrelsens svar till remissen
En långsiktig hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).
Simon Waern (S), Jens Christian Berlin (L), Boris Jernskiegg (SD), Daniel Filipsson (M) och
Urban Eklund (KD) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut bifalls.
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att Alingsås kommun ska avstyrka krav på
samhällsinformation och språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd samt
tillstyrka utredningens förslag på krav som ska ställas vid anhöriginvandring.
Martin Lindberg (V) föreslår att Anna Hanssons ändringsförslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Anna Hanssons m fl ändringsförslag mot kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden ställer Karl-Johan Karlssons ändringsförslag mot kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
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Beslut
KS § 188, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets remissvar daterat den 26 november 2020 antas med ändring att i
delen försörjningskrav vid anhöriginvandring ska remissvaret vara att tillstyrka utredningens
förslag gällande de nya krav som ska ställas för anhöriginvandring, som kommunstyrelsens
svar till remissen En långsiktig hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

Reservation
Anna Hansson (MP), Martin Lindberg (V) och Karl-Johan Karlsson (C) reserverar sig till
förmån för egna förslag.
Protokollsanteckning
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi Sverigedemokrater har en mycket realistisk bild över hur migrationspolitiken förts i vårt
land under flera decennier. Vi ser med förfäran hur vårt välfärdssamhälle fallit ihop som ett
korthus då resurserna inte räcker till. Vår svenska modell som tidigare varit världskänd har
idag mest blivit ett bleknande minne. Vi är inte längre ett föregångsland utan ses som ett
varnande exempel över hur misslyckad politik monterar ner samhället.
Vi ser att Alingsås kommun har problem kopplat till migrationen rörande bostadssituationen
och ökad belastning på kommunens olika förvaltningar. Hela samhället, i alla dess delar,
berörs av de politiska beslut som tas.
Vårt ställningstagande är att vi i stort sett skall stoppa vidare migration och istället uppmuntra
till återvändande så att vi på allvar kan fokusera på våra invånares behov och bekämpa den
brottslighet som följt i spåren av migrationens haveri. Vi måste börja om med byggandet av
välfärdsstaten Sverige, folkhemmet. Vi vill hjälpa de som inte blivit svenskar i själ och hjärta
ännu, genom utbildning och kravställande. De som begår brott eller på annat sätt motverkar
integrationen skall utvisas. En hållbar migrationspolitik går ej att uppfylla förrän vi löst de
enorma problem som politiken skapat genom en ohållbar migrationspolitik under allt för lång
tid.
Vi hänvisar i övrigt till Sverigedemokraternas särskilda yttrande i remissdokumentet med
start på sidan 579 till sidan 646.
Expedieras till
Justitiedepartementet
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