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Remissvar SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik.  

 
 

Beskrivning av ärendet 

Gällivare kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över remissen En långsiktigt hållbar 

migrationspolitik.  

  

Gällivare kommun ser att kommitténs förslag om att ett uppehållstillstånd som huvudregel 

ska vara tidsbegränsat vid det första beslutstillfället kan komma att påverka kommunens långsiktiga 

arbete med arbetsmarknads och integrationsinsatser negativt. I och med förslaget på tidsbegränsade 

uppehållstillstånd skapas en osäkerhet både för kommunen och den enskilde nyanlände utifrån 

osäkerheten om den nyanlände kommer att beviljas permanent uppehållstillstånd. Gällivare kommun 

noterar även en oro över ökad ohälsa hos nyanlända i och med tidsbegränsade uppehållstillstånd.  

 

Gällivare kommun ser att i kommitténs förslag på språk- och samhällskunskapskrav för 

permanent uppehållstillstånd bör hänsyn tas gällande särskilda skäl som till exempel ålder, 

analfabetism och NPF diagnoser som kan göra att kraven inte kan uppfyllas. Det kan även för 

lärare/SYV:ar som jobbar inom vuxenutbildningen vara svårt att bedöma om anledningen till att inte 

tillräckliga resultat uppnås kan beror på läs- och skrivproblematik eller posttraumatiskt stressyndrom.  

 

I remissen går att läsa att Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans förvaltningskostnader utgifter 

bedöms minska till följd av förslagen, jämfört med en återgång till utlänningslagen. Gällivare kommun 

ser att detta i sin tur kan leda till minskning av dessa myndigheters resurser. Kommunen ser att 

arbetsförmedlingens omorganisation gjort att myndighetens personalresurser minskat. Detta och den 

ökade digitaliseringen hos arbetsförmedlingen och försäkringskassan ger ökade krav på kommunen 

vad gäller det praktiska stödet till nyanlända. Detta kan även medföra ekonomiska konsekvenser för 

kommunen i form av längre perioder av ekonomiskt bistånd vid glappet.  

 

Gällivare kommun noterar med oro på de flertalet negativa effekter för kvinnor som framkommer av 

kommitténs förslag gällande jämställdheten mellan könen såsom exempelvis kopplat till 

försörjningskrav, ökade inlåsningseffekter och stärkt beroendeställning till make.  
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Gällivare kommun ser att inom utbildning för nyanlända såsom SFI och Samhällsorientering finns en 

hög motivationsfaktor både för personer med permanenta uppehållstillstånd och för personer med 

tidsbegränsade uppehållstillstånd. Kommunen menar att med en effektiv integrationssamordning och 

en välfungerande arbetsförmedling, som anvisar nyanlända till sfi och samhällsorienteringen, samt att 

staten möjliggör för alla vuxenutbildningsanordnare att ta emot de sökande i lagom stora 

undervisningsgrupper ger nyanlända mycket bättre förutsättningar att utvecklas och integreras i det nya 

landet.  

 

Gällivare kommun som landsbygdskommun ser att den ökade efterfrågan för stödinsatser från 

civilsamhället och privatpersoner för nyanlända är begränsade jämfört med större städer. Detta kan 

göra att nyanlända med tidsbegränsade uppehållstillstånd bosatta i olika delar av Sverige kan ges olika 

förutsättningar för möjligheten till permanenta uppehållstillstånd.  

 

Gällivare kommun ser att även att det kan finnas konsekvenser för företag och arbetsmarknad på grund 

av tidsbegränsade uppehållstillstånd. Kommunen har en mycket god arbetsmarknad och ett stort behov 

av arbetskraft. Gällivare kommun ser en inflyttning till kommunen på grund av den goda 

arbetsmarknad som råder i kommunen av nyanlända med tidsbegränsade uppehållstillstånd som blivit 

anvisade och bosatta på andra orter i Sverige. Dock gör underskottet på bostäder i kommunen att 

trångboddheten och utsattheten bland nyanlända självbosatta ökar.  

 

Kommitténs förslag på tidsbegränsade uppehållstillstånd kan skapa tveksamheter hos arbetsgivare att 

lägga ner resurser, utbilda och anställa nyanlända med denna form av tidsbegränsade uppehållstillstånd 

när arbetsgivare inte känner sig säkra på att kunna behålla sina anställda på längre sikt.  

 

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

 

Henrik Ölvebo ks ordf. 

På delegation av kommunstyrelsen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


