Motion av Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) om att personer som vistas
illegalt i Sverige inte ska tilldelas försörjningsstöd och andra förmåner från Stockholms stad
Enligt migrationsverket beräknas mer än 50.000 personer hålla sig gömda i Sverige, en siffra
som är i underkant. Det rör sig främst om personer som rest in i landet och stannar utan att
söka uppehållstillstånd eller som har fått avslag på sina asylansökningar men trots det stannar
kvar i Sverige.
Under den förra mandatperioden valde den rödgrönrosa majoriteten att ge illegalt vistandes
personer förmåner som försörjningsstöd. En åtgärd som uppmuntrar personer som bryter mot
svensk lag till att stanna kvar i landet.
Skälen för stadens handlande är svårförståeliga. Argumenten från det då sittande
socialborgarrådet var att ”Vi måste ta ansvar för dem som har det svårt”. En behjärtansvärd
men likväl en ohållbar inställning. Det är inte skattebetalarnas ansvar att betala uppehälle för
människor från alla världens hörn som befinner sig här illegalt.
Att en kommun på ett eller annat sätt ger försörjningsstöd till vuxna eller barn trots att
personerna fått ett slutligt avslag på sin asylansökan, är motstridigt mot lagstiftningen och
mot migrationsverkets arbetssätt och åligganden. De som fått avslag på sin ansökan ska lämna
landet, så säger lagen.
En fungerande välfärd förutsätter också att lagen tillämpas i hela landet. Stockholms stad kan
inte driva en egen linje som dessutom är lagstridig. Det finns ingen anledning för Stockholms
stad att bidra till skapandet av parallellsamhällen för tusentals personer där svartarbete,
brottslighet och sociala svårigheter, växer. Undantag bör endast omfatta akutsjukvård och
ekonomiskt stöd till hemresa.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att Stockholms stad inte ger försörjningsstöd eller andra förmåner till personer som vistas i
landet illegalt.
Att försörjningsstöd eller andra förmåner som betalas av Stockholms stad till illegalt vistandes,
ska upphöra.
Att Stockholms stad ställer sig bakom en policy där man inte ger incitament som stöder
skapandet av parallellsamhällen genom att ge illegala invandrare sociala förmåner,
ekonomiskt stöd eller boendealternativ som Stockholms stad betalar.
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