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Justitiedepartementet  

Huddinge kommuns svar på remissen avseende En långsiktigt 
hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) 

Mot bakgrund av att migrationen under senare år kännetecknats av tillfällig 
lagstiftning som förlängts och reviderats i delar samt tillfälliga åtgärder för att 
hantera vissa grupper, anser Huddinge kommun att det är bra med   
författningsförslag som gör migrationslagstiftningen mindre komplex då ett ordnat 
mottagande underlättar integrationen i samhället.  
Kommunen gör bedömningen att antalet asylsökande och anhöriginvandrare med 
betänkandets förslag blir lägre än vid en återgång till en oförändrad utlänningslag, 
men att förslaget i relation till det tillfälliga regelverk som för närvarande gäller 
har en begränsad effekt.  
Huddinge kommuns erfarenheter under den period som den tillfälliga 
lagstiftningen har gällt är att mottagandet utmärkts av att det finns två grupper 
nyanlända med skilda förutsättningar avseende sin etableringssituation. Dels de 
vidarebosatta – s.k. kvotflyktingar – för vilka det permanenta uppehållstillstånden 
ger en trygghet men där ohälsa och funktionsnedsättningar kan vara ett hinder för 
snabb etablering. Dels de med tidsbegränsade uppehållstillstånd där stressen det 
genererar ofta bidrar till psykisk ohälsa och svårigheter att etablera sig.  
När det gäller språk- och samhällskunskapskraven som redovisas i betänkandet 
föreslås att dessa kopplas till befintlig undervisning i ”Svenska för 
invandrare”  respektive samhällsorientering. Betänkandets bedömning är att den 
kostnadsökning som uppkommer till följd av detta enbart härrör från ett större 
antal deltagare. I ljuset av de erfarenheter Huddinge kommun har haft under 
senare år och som redovisats ovan finns skäl att reflektera över om inte den nya 
målgruppen för utbildningen kräver mer resurser än den befintliga.  
Huddinge kommun anser att betänkandets förslag riskerar att innebära ökade 
kostnader för kommunerna i form av undervisning och stödåtgärder, men att 
tuffare krav på försörjning och integration innebär bättre förutsättningar för 
kommunerna att långsiktigt hantera flyktingmottagandet.  
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Kommunstyrelsen   

En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) – svar på 
remiss från Justitiedepartementet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut 

Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 
6 november 2020, bilaga 1, överlämnas till Justitiedepartementet som Huddinge 
kommuns yttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
(SOU 2020:54). 

Sammanfattning 
Betänkandet ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” har inkommit från 
Justitiedepartementet för yttrande. Migrationskommittén har haft i uppdrag att 
utforma den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning 
som är långsiktigt hållbar. Utgångspunkten har varit att migrationspolitiken ska 
vara human, rättssäker och effektiv. 
Ärendet har på grund av tidsskäl samberetts mellan kommunstyrelsens förvaltning 
och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Mot bakgrund av att migrationen under senare år kännetecknats av tillfällig 
lagstiftning som förlängts och reviderats i delar samt tillfälliga åtgärder för att 
hantera vissa grupper, anser kommunstyrelsens förvaltning att det är bra med   
författningsförslag som gör migrationslagstiftningen mindre komplex då ett ordnat 
mottagande underlättar integrationen i samhället.  
Förvaltningen gör bedömningen att antalet asylsökande och anhöriginvandrare 
med betänkandets förslag blir lägre än vid en återgång till en oförändrad 
utlänningslag, men att förslaget i relation till det tillfälliga regelverk som för 
närvarande gäller har en begränsad effekt.  
Förvaltningen anser att betänkandets förslag riskerar att innebära ökade kostnader 
för kommunerna i form av undervisning och stödåtgärder, men att tuffare krav på 
försörjning och integration innebär bättre förutsättningar för kommunerna att 
långsiktigt hantera flyktingmottagandet. 
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Nuvarande lagstiftning och antal uppehållstillstånd 
Den tillfälliga lagen begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd i 
Sverige bland annat genom att ta bort vissa skyddsgrunder. Lagen infördes 20 juli 
2016 och skulle gälla till och med den 19 juli 2019. Riksdagen fattade beslut den 
18 juli 2019 om att förlänga lagen. Lagen träder ur kraft den 19 juli 2021. 
Enligt betänkandet uppgick beviljade uppehållstillstånd för kategorin Asylskäl år 
2019 till 19 201 personer och för anhöriga (till de med asylskäl och övriga 
personer) till 31 812 personer. Statistik från Migrationsverket visar att totalt      
119 577 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2019. Av dessa var 
familjeanknytning den vanligaste typen av uppehållstillstånd, följt av 
uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl och därefter asyl. 

Beskrivning av ärendet 
Migrationskommittén har haft i uppdrag att utforma den framtida svenska 
migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. 
Utgångspunkten har varit att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och 
effektiv. Föreslagna författningsändringarna ska träda i kraft den 20 juli 2021. 
Nedan en sammanfattning av betänkandets förslag:  

Uppehållstillståndens längd 
 Uppehållstillstånd för skyddsbehövande ska som huvudregel vara 

tidsbegränsat vid det första beslutstillfället.  
 Det första uppehållstillstånd som beviljas en flykting ska vara tidsbegränsat 

och gälla i tre år. Ska ett nytt uppehållstillstånd beviljas en flykting ska även 
det vara tidsbegränsat. 

 Det första uppehållstillstånd som beviljas en alternativt skyddsbehövande ska 
vara tidsbegränsat och gälla i 13 månader och om ett nytt beviljas ska även 
det vara tidsbegränsat.  

 Arbetstillstånd får beviljas för skyddsbehövande som får tidsbegränsade 
uppehållstillstånd och det krävs ingen förändrad lagstiftning avseende detta. 

Permanenta uppehållstillstånd 
 Permanenta uppehållstillstånd ska endast få beviljas om utlänningen uppfyller 

krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap, kan försörja sig och det 
med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte råder tveksamheter. 
Ett permanent uppehållstillstånd förutsätter att utlänningen haft 
tidsbegränsade uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år.  

 Barn och personer som har rätt att uppbära allmän pension eller 
garantipension ska vara undantagna från de uppställda kraven vad gäller 
kunskapskrav och försörjning. 

 En ansökan om permanent uppehållstillstånd ska endast kunna göras i 
samband med att Migrationsverket ska pröva om ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd ska förlängas. 
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Anhöriginvandring 
 Om en utlänning har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och denne 

har välgrundade utsikter att beviljas ett varaktigt uppehållstillstånd, ska 
uppehållstillstånd ges till 

– en utlänning som är make eller sambo till utlänningen, 
– ett utländskt ogift barn till utlänningen, 
– ett utländskt ogift barn som har en förälder som är gift eller sambo med  

utlänningen, och 
– en utlänning som på något annat sätt än ovan är nära anhörig till 

utlänningen.  
 Uppehållstillstånd som beviljas på grund av anknytning till en utlänning som 

beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som 
uppehållstillståndet för anknytningspersonen. 

 Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara 
tidsbegränsat.  

 Uppehållstillstånd ska få vägras 

– en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som 
har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, eller 

– ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är gift eller sambo 
med någon som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för 
bosättning i Sverige 

om någon av makarna eller samborna är under 21 år. 

Försörjningskrav vid anhöriginvandring 
 Som huvudregeln ska försörjningskrav ställas som villkor för 

uppehållstillstånd på grund av anknytning.  
 Försörjningskravet ska innebära ett krav på att anknytningspersonen ska 

kunna försörja både sig själv och den anhörige och ha en bostad.  
 Försörjningskravet ska dock inte gälla om 

– anknytningspersonen är ett barn, 

– sökanden är ett barn som har fötts i Sverige och den som barnet åberopar 
anknytning till är förälder till barnet och sammanbor med barnet i Sverige, 

– om anknytningspersonen är medborgare i Sverige, annan EES-stat, 
Schweiz eller Förenade kungariket och sökanden är dennes make/maka 
eller sambo. 

 Om anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller 
alternativt skyddsbehövande ska försörjningskravet gälla endast om 
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– ansökan om uppehållstillstånd görs senare än tre månader efter att 
anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd som eller förklarats vara 
flykting eller alternativt skyddsbehövande, 

– familjeåterförening är möjlig i ett land utanför EU som familjen har 
särskild anknytning till, eller 

– utlänningen och anknytningspersonen inte har sammanbott utomlands en 
längre tid och det är oklart om förhållandet är väl etablerat. 

 Om det föreligger synnerliga skäl ska inte något försörjningskrav ställas. 

Uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl 
 Om uppehållstillstånd inte kan beviljas på annan grund, ska tillstånd få 

beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens 
situation finns synnerligen ömmande omständigheter.  

 Ett uppehållstillstånd som beviljas på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter ska vara tidsbegränsat och gälla i 13 månader. 

 Om ett nytt uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter ska 
beviljas ska även det vara tidsbegränsat och gälla i två år.   

Övriga ändringar i utlänningslagen m.m.  
 Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning på grund av hinder mot 

verkställighet ska vara tidsbegränsat och gälla i maximalt 13 månader. För det 
fall att verkställighetshindret har sin grund i att sökanden har flyktingskäl ska 
tillståndstiden bestämmas till tre år.   

 Ett permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas om verkställighetshindret 
är bestående och vissa krav är uppfyllda och en ansökan om permanent 
uppehållstillstånd kan göras tidigast efter tre år med uppehållstillstånd.  

 För att beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige och därmed få ett 
permanent uppehållstillstånd ska krävas att sökanden uppfyller de krav på 
kunskaper i svenska och samhällskunskap samt vandel som krävs för att 
beviljas ett sådant uppehållstillstånd samt försörjningskrav.  

 Det ska införas en möjlighet att beviljas svenskt medborgarskap för en 
utlänning, som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, på grund av 
skyddsbehov, synnerligen ömmande omständigheter eller 
verkställighetshinder eller på grund av anknytning till en sådan person, om 
han eller hon har fötts i Sverige eller sedan födseln är statslös.   

Betänkandets bedömning av konsekvenser för kommunerna  
Utöver utgifter som ersätts av staten uppstår migrations- och 
integrationsrelaterade kostnader i kommunerna även när det gäller allmän 
kommunal verksamhet som behöver utvecklas eller förändras på grund av 
befolkningstillskottet. Kostnader för kommuner som uppstår till följd av 
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migrationen bedöms på sikt minska eftersom kommitténs förslag kommer att leda 
till ett lägre antal nyanlända än nuvarande lagstiftning.  
Nya kostnader kan dock komma att uppstå till följd av betänkandets förslag att 
språk- och samhällskunskapskrav ska införas för permanenta uppehållstillstånd. 

Beredning av ärendet 
Yttrandet avseende betänkandet ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” från 
Justitiedepartementet har på grund av tidsskäl inte kunnat gå på remiss i 
kommunen utan har tagits fram genom en samberedning mellan 
kommunstyrelsens förvaltning och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.    

Förvaltningens synpunkter 
Mot bakgrund av att migrationen under senare år kännetecknats av tillfällig 
lagstiftning som förlängts och reviderats i delar samt tillfälliga åtgärder för att 
hantera vissa grupper, anser kommunstyrelsens förvaltning att det är bra med   
författningsförslag som gör migrationslagstiftningen mindre komplex då ett ordnat 
mottagande underlättar integrationen i samhället.  
Förvaltningen gör bedömningen att antalet asylsökande och anhöriginvandrare 
med betänkandets förslag blir lägre än vid en återgång till en oförändrad 
utlänningslag, men att förslaget i relation till det tillfälliga regelverk som för 
närvarande gäller har en begränsad effekt.  
Huddinge kommuns erfarenheter under den period som den tillfälliga 
lagstiftningen har gällt är att mottagandet utmärkts av att det finns två grupper 
nyanlända med skilda förutsättningar avseende sin etableringssituation. Dels de 
vidarebosatta – s.k. kvotflyktingar – för vilka det permanenta uppehållstillstånden 
ger en trygghet men där ohälsa och funktionsnedsättningar kan vara ett hinder för 
snabb etablering. Dels de med tidsbegränsade uppehållstillstånd där stressen det 
genererar ofta bidrar till psykisk ohälsa och svårigheter att etablera sig.  
När det gäller språk- och samhällskunskapskraven som redovisas i betänkandet 
föreslås att dessa kopplas till befintlig undervisning i ”Svenska för 
invandrare”  respektive samhällsorientering. Betänkandets bedömning är att den 
kostnadsökning som uppkommer till följd av detta enbart härrör från ett större 
antal deltagare. I ljuset av de erfarenheter Huddinge kommun har haft under 
senare år och som redovisats ovan finns skäl att reflektera över om inte den nya 
målgruppen för utbildningen kräver mer resurser än den befintliga.  
Förvaltningen anser att betänkandets förslag riskerar att innebära ökade kostnader 
för kommunerna i form av undervisning och stödåtgärder, men att tuffare krav på 
försörjning och integration innebär bättre förutsättningar för kommunerna att 
långsiktigt hantera flyktingmottagandet.  

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Remissyttrandet i sig genererar inga kostnader eller andra följder för kommunen, 
men görs de författningsändringar som föreslås i remissen kommer det att få ovan 
beskrivna ekonomiska och juridiska konsekvenser.   
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Ärende 31: Långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 

2020:54) – svar på remiss från Justitiedepartementet 

 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens beslutar: 
 
att lämna följande skrivelse som Huddinge kommuns remissvar till 
Justitiedepartementet:  
 
”Huddinge kommuns svar på remissen avseende En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54) 
 
Mot bakgrund av att migrationen under senare år kännetecknats av tillfällig 
lagstiftning som förlängts och reviderats i delar samt tillfälliga åtgärder för att 
hantera vissa grupper, anser Huddinge kommun att det är bra med 
författningsförslag som gör migrationslagstiftningen mindre komplex då ett 
ordnat mottagande underlättar integrationen. 
 
Kommunen gör bedömningen att antalet asylsökande och anhöriginvandrare 
med betänkandets förslag blir lägre. En återgång till oförändrad 
utlämningslag, men att förslaget i relation till det tillfälliga regelverket som för 
närvarande gäller får en begränsad effekt. Vi anser inte att syftet med en 
revidering av lagstiftningen på området bör vara att Sverige får en mindre 
generös migrationspolitik. Snarare bör syftet vara att öka förutsägbarheten för 
de som kommer till Sverige, underlätta planering av ett ordnat mottagande 
och ett modernare integrationssystem som gör det lättare för människor att 
komma in i det svenska samhället på ett smidigt och realistiskt sätt. 
 
Huddinge kommuns erfarenheter under den period som tillfälliga 
lagstiftningen har gällt är att mottagandet utmärkts av att det finns två grupper 
nyanlända med skilda förutsättningar avseende sin etableringssituation. Dels 
de vidarebosatta – s.k. kvotflyktingar – för vilka permanenta uppehållstillstånd 
ger trygghet men där ohälsa och funktionsnedsättningar kan vara ett hinder 



för en snabb etablering. Dels de med tidsbegränsade uppehållstillstånd där 
stressen det genererar ofta bidrar till psykisk ohälsa och svårigheter att 
etablera sig. Med anledning av detta bör permanenta uppehållstillstånd 
(PUT) gälla som regel. Denna linje har tidigare funnits i Sverige och tjänat 
oss väl.  
 
När det gäller språk- och samhällskunskapskraven som redovisas i 
betänkandet föreslås att dessa kopplas till befintlig undervisning i ”Svenska 
för invandrare” (SFI) respektive samhällsorientering. Betänkandets 
bedömning är att den kostnadsökning som uppkommer till följd av detta 
enbart härrör från ett större antal deltagare. I ljuset av de erfarenheter 
Huddinge kommun har haft under senare år och som redovisas ovan finns 
skäl att reflektera över om inte den nya målgruppen för utbildningen kräver 
mer resurser än de befintliga. Det bör finnas ett statligt åtagande att bistå 
kommunerna med finansiering av de växande elevgrupperna. 
 
Huddinge kommun anser att betänkandets förslag riskerar att innebära 
ökande kostnader för kommunerna i form av undervisning och stödåtgärder. 
För att detta ska vara möjligt bör det finnas ett statligt ansvar för delar av 
finansieringen. Målsättningen bör vara att så snart det är möjligt få nyanlända 
i sysselsättning i form av SFI-undervisning, samhällsorientering, arbete eller 
lärlingsplatser. För detta behövs en utbyggd infrastruktur kring SFI samt ett 
upphävande av tvåårsregeln för kommunplacering. Den som kommer till 
Sverige ska kunna bo kvar i den lägenhet man anvisats av kommunen. Ökat 
bostadsbyggande ska garantera att nya lägenheter tillkommer för sociala 
ändamål.  
 
För Huddinge kommun  
 
Nicholas Nikander 
Ersättare kommunstyrelsens ordförande  
 
Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 2 december 2020” 
 
 
Bakgrund 
Vänsterpartiet menar att Sverige ska ha en migrationspolitik som präglas av 
solidaritet och medmänsklighet. Sveriges migrationspolitik ska utgå från att 
ge skydd och fristad åt dem som flyr från krig, förtryck och totalitära regimer. 
Flyktingkrisen 2016 och dess efterverkningar får inte innebära att Sveriges 
kommuner räds att göra stora åtaganden och uppoffringar för att se till att ge 
människor en trygg plats i tillvaron.  
 
 
 
Nujin Alacabek  Britt Björneke 
 



Huddinge kommun 
Kommunstyrelsen 
2020-12-02 
 
 
Protokollsanteckning 

 

Ärende 31: En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) – svar på 

remiss från Justitiedepartementet 

 

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. 
Utgångspunkten för uppdraget har varit att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker 
och effektiv. Tyvärr noterar vi att det finns fler perspektiv där migrationskommiténs 
betänkande inte når målen.  
 
Bortre gräns för hur länge man kan ha tidsbegränsat tillstånd 
Med de förslag som nu finns kan en person i värsta fall befinna sig i Sverige i 50 år med 
tidsbegränsade uppehållstillstånd om inte de fyra kraven för att få permanent 
uppehållstillstånd (PUT) uppfylls. En bortre tidsgräns bör införas. 
 
Barn och barnfamiljer bör få permanent uppehållstillstånd 
Förslagets huvudregel är att alla får tidsbegränsat uppehållstillstånd vid första beslutet. Barn 
riskerar att komma i kläm och drabbas av otrygghet. Barn som får uppehållstillstånd i 
tonåren som familjemedlemmar riskerar att utvisas på 18-årsdagen. Ensamkommande barn 
som kommer från 10-årsåldern och uppåt riskerar avslag och utvisning på 18-årsdagen. 
Även de barn som är 15 år eller äldre när de får uppehållstillstånd på den nya humanitära 
grunden riskerar att utvisas när de fyller 18 år.  
 
Kvinnor ska inte göras beroende av relationen till sina män 
Det föreslås ingen bortre tidsgräns för när beroendeförhållandet ska upphöra med den 
partner som är så kallad anknytningsperson i Sverige. Det innebär att en kvinna som 
återförenas med sin man i Sverige är beroende av att förhållandet inte tar slut ända tills hon 
skaffat sig egen försörjning, lärt sig svenska och klarat samhällskunskapsprov. Annars blir 
hon utvisad om mannen lämnar henne.  
 
Det finns undantag för kvinnor som upplevt våld men det räcker inte med att kunna bevisa 
ett tillfälle av misshandel eller frihetsinskränkningar som inte är allvarliga. 
 
Ungdomar ska gå klart gymnasiet – inte ta första bästa jobb 
Vi riskerar avhopp från gymnasiet av unga som fyllt 18 år och vill kunna få permanent 
uppehållstillstånd eftersom det krävs försörjning genom arbete eller näringsverksamhet 
enligt förslaget.  
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_42EDGiXwtHhVerx6SB1f3a5Dxwo18sQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_42EDGiXwtHhVerx6SB1f3a5Dxwo18sQ?usp=sharing


 

Särskilda skäl istället för synnerliga för att få undantag från kraven på PUT 
I förslaget från migrationskommittén krävs synnerliga skäl för att få undantag från kraven på 
försörjning, språk och samhällskunskap. Särskilda skäl har en vidare betydelse och kan 
bättre fånga upp personer som till följd av trauma, funktionsnedsättningar eller personliga 
förutsättningar inte har möjlighet att klara kraven.  
 
Försörjningskrav bör inte ställas för att få permanent uppehållstillstånd 
Att ställa upp strikt krav på försörjning blir orättvist och drabbar människor som redan 
diskrimineras på arbetsmarknaden av olika skäl hårdast. Kvinnor, personer med 
funktionsnedsättningar och äldre riskerar att ha svårt att få tillräckligt välbetalda jobb. I första 
hand bör försörjningskravet strykas. 
 
Incitamenten att validera högre utbildning eller ta till sig insatser som gör att man kan ta jobb 
i bristyrken blir svaga. Det blir första bästa jobb som gäller. Därför vore det bättre att 
försörjningskravet formulerades i stil med kraven i socialförsäkringsbalken. 
 
Även den som studerar ska kunna få permanent uppehållstillstånd 
Ungdomar ska studera om de kan eftersom vi har brist i många yrken som kräver utbildning. 
Jobb som inte kräver utbildning bör utföras av dem som inte har förutsättningar att utbilda 
sig vidare. Därför bör vi inte uppmuntra unga att skaffa jobb istället för att utbilda sig. Även 
den som studerar bör kunna få PUT. 
 
Familjeåterförening bör inte villkoras med försörjningskrav. 
Särskilt inte när det gäller barnfamiljer. 
Även personer som är hemlösa eller trångbodda eller har låg lön bör ha rätt att återförenas 
med sina minderåriga barn och sin livskamrat. 
 
 
 
 
 
 
Miljöpartiet de gröna 
 
 
 
 
Anders Lönroth Anders Abel 
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En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) – svar 
på remiss från Justitiedepartementet  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 6 
november 2020, bilaga 1, överlämnas till Justitiedepartementet som Huddinge 
kommuns yttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 
2020:54). 

 
Sammanfattning 
Betänkandet ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” har inkommit från 
Justitiedepartementet för yttrande. Migrationskommittén har haft i uppdrag att 
utforma den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som 
är långsiktigt hållbar. Utgångspunkten har varit att migrationspolitiken ska vara 
human, rättssäker och effektiv. 
  
Ärendet har på grund av tidsskäl samberetts mellan kommunstyrelsens förvaltning 
och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
  
Mot bakgrund av att migrationen under senare år kännetecknats av tillfällig 
lagstiftning som förlängts och reviderats i delar samt tillfälliga åtgärder för att hantera 
vissa grupper, anser kommunstyrelsens förvaltning att det är bra med 
författningsförslag som gör migrationslagstiftningen mindre komplex då ett ordnat 
mottagande underlättar integrationen i samhället. 
  
Förvaltningen gör bedömningen att antalet asylsökande och anhöriginvandrare med 
betänkandets förslag blir lägre än vid en återgång till en oförändrad utlänningslag, 
men att förslaget i relation till det tillfälliga regelverk som för närvarande gäller har 
en begränsad effekt. 
  
Förvaltningen anser att betänkandets förslag riskerar att innebära ökade kostnader för 
kommunerna i form av undervisning och stödåtgärder, men att tuffare krav på 
försörjning och integration innebär bättre förutsättningar för kommunerna att 
långsiktigt hantera flyktingmottagandet. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Anders Lönroth (MP), Mats Arkhem (SD) och Nujin Alacabek 
(V). 
  
Mats Arkhem (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till beslut i ärendet, se bilaga 31.1 till detta protokoll. 
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Nujin Alacabek (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
Vänsterpartiets förslag till beslut i ärendet, se bilaga 31.2 till detta protokoll. 
  
Härefter förklaras överläggningen avslutad. 
 
Propositioner 
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till förvaltningens förslag 
mot bifall till Sverigedemokraternas förslag mot bifall till Vänsterpartiets förslag. 
Ordförande finner härvid att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens 
förslag. 
 
Reservationer 
Mats Arkhem (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, se bilaga 
31.1 till detta protokoll. 
  
Nujin Alacabek (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag, se bilaga 
31.2 till detta protokoll. 
 
Protokollsanteckningar 
Anders Lönroth (MP) anmäler protokollsanteckning, se bilaga 31.3 till detta 
protokoll. 
 
Beslutet ska skickas till 
Justitiedepartementet 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
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