PM Rotel I (Dnr KS 2021/655)

Anmälan om svar på remiss av Promemorian Försörjningskrav vid anhöriginvandring
Remiss från riksdagens socialförsäkringsutskott
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remiss godkänns.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
I Migrationskommitténs betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU
2020:54) föreslogs bland annat, i likhet med vad som gäller enligt lagen (2016:752)
om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
(tillfälliga lagen), att uppehållstillstånd som huvudregel ska vara tidsbegränsade i
stället för permanenta och att permanenta uppehållstillstånd endast ska kunna
beviljas om utlänningen uppfyller vissa särskilda krav. Kommittén föreslog vidare att
uppehållstillstånd ska få beviljas om det finns synnerligen ömmande omständigheter.
Dessutom föreslog kommittén att det i vissa fall ska vara möjligt att beviljas
uppehållstillstånd på grund av anknytning till skyddsbehövande med flera med
tidsbegränsade tillstånd samt att ett skärpt försörjningskrav ska gälla vid
anhöriginvandring. En promemoria har därefter utarbetats inom Regeringskansliet
där det lämnas förslag gällande uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall,
undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar samt
uppehållstillstånd av humanitära skäl.
Regeringen har i proposition 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen, som
överlämnades till riksdagen den 29 april 2021, bland annat föreslagit att flyktingar
och alternativt skyddsbehövande ska vara undantagna från kravet på försörjning vid
anhöriginvandring i vissa situationer samt bedömt att undantag från huvudregeln om
försörjningskrav vid anhöriginvandring ska kunna göras också om det finns särskilda
skäl.
Regeringens förslag avviker i vissa delar från Migrationskommitténs förslag till
ny migrationslagstiftning som redovisas i betänkandet En långsiktigt hållbar
migrationspolitik (SOU 2020:54). Vid socialförsäkringsutskottets sammanträde den
6 maj 2021 beslutade utskottet att påbörja beredningen av vissa förslag till ändringar
i regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
De förslag som utskottet nu påbörjat beredningen av överensstämmer i alla
relevanta delar med Migrationskommitténs förslag och har beretts i samband med
framtagandet av propositionen. Utskottet bedömer emellertid att vissa av förslagen
kräver kompletterande beredningsåtgärder. Det gäller ändringar om att alternativt
skyddsbehövande inte ska omfattas av möjligheten till undantag från
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försörjningskravet vid anhöriginvandring och om att undantag från huvudregeln om
försörjningskrav vid anhöriginvandring ska kunna göras om det finns synnerliga skäl.
Stockholms stad har fått ärendet för yttrande. På grund av kort remisstid har
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande skickats in som stadens svar.
Beredning
Ärendet har med anledning av den korta remisstiden enbart remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret hänvisar till stadens tidigare remissvar (dnr KS 2020/1287)
gällande En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Vidare ställer sig
kontoret positivt till ansatsen att skapa en hållbar migrationspolitik, men anser att
förslagen inte i tillräcklig utsträckning belyses ur ett perspektiv av vilka effekter och
konsekvenser de får för landets kommuner, vilket fortfarande saknas.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remiss godkänns.

Stockholm den 9 juni 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Promemorian – Försörjningskrav vid anhöriginvandring
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av Torun Boucher och Rashid Mohammed (båda V)
enligt följande.
Inledningsvis vill även vi i Vänsterpartiet hänvisa till vårt tidigare uttalande i samband med
behandlandet av ärende KS 2020/1287. Vi menar att Migrationskommitténs förslag inte
bidrar till en långsiktigt hållbar, rättssäker och human asyl- och flyktingpolitik. Därför yrkade
vi på att avstyrka liggande lagförslag och förordade istället en återgång till en lagstiftning
som bygger på den tidigare utlänningslagen och som grundar sig i asylrätten, i solidariteten
mellan människor och i en robust välfärd. Det förslag som nu remitterats till staden är
ytterligare ett förslag i fel riktning. Sveriges migrationspolitisk bör syfta till att jämställa
skyddsgrunderna och de rättigheter som kopplas samman med dem istället för som det här
föreslår öka skillnaderna.
Slutligen beklagar vi att ärendet inte remitterats till berörda nämnder.

2

Remissammanställning
Ärendet
I september 2020 överlämnade Migrationskommittén betänkandet En långsiktigt
hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Kommittén föreslog bland annat, i likhet
med vad som gäller enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen), att uppehållstillstånd
som huvudregel ska vara tidsbegränsade i stället för permanenta och att permanenta
uppehållstillstånd endast ska kunna beviljas om utlänningen uppfyller vissa särskilda
krav. Kommittén föreslog vidare att uppehållstillstånd ska få beviljas om det finns
synnerligen ömmande omständigheter. Dessutom föreslog kommittén att det i vissa
fall ska vara möjligt att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till
skyddsbehövande med flera med tidsbegränsade tillstånd samt att ett skärpt
försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring. En promemoria har därefter
utarbetats inom Regeringskansliet där det lämnas förslag gällande uppehållstillstånd
på grund av anknytning i vissa fall, undantag från försörjningskravet vid
anhöriginvandring för kvotflyktingar samt uppehållstillstånd av humanitära skäl.
Regeringen har i proposition 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen, som
överlämnades till riksdagen den 29 april 2021, bland annat föreslagit att flyktingar
och alternativt skyddsbehövande ska vara undantagna från kravet på försörjning vid
anhöriginvandring i vissa situationer samt bedömt att undantag från huvudregeln om
försörjningskrav vid anhöriginvandring ska kunna göras också om det finns särskilda
skäl.
Regeringens förslag avviker i vissa delar från Migrationskommitténs förslag till
ny migrationslagstiftning som redovisas i betänkandet En långsiktigt hållbar
migrationspolitik (SOU 2020:54). Vid socialförsäkringsutskottets sammanträde den
6 maj 2021 beslutade utskottet att på börja beredningen av vissa förslag till ändringar
i regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
De förslag som utskottet nu påbörjat beredningen av överensstämmer i alla
relevanta delar med Migrationskommitténs förslag och har beretts i samband med
framtagandet av propositionen. Utskottet bedömer emellertid att vissa av förslagen
kräver kompletterande beredningsåtgärder. Det gäller ändringar om att alternativt
skyddsbehövande inte ska omfattas av möjligheten till undantag från
försörjningskravet vid anhöriginvandring och om att undantag från huvudregeln om
försörjningskrav vid anhöriginvandring ska kunna göras om det finns synnerliga skäl.
Beredning
Ärendet har med anledning av den korta remisstiden enbart remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
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Staden bedriver sitt arbete rörande integration med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är
kort och mål 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög
kvalitet, evidens och rättssäkerhet.
Stadsledningskontoret hänvisar till det remissvar som skrevs i ärende KS 2020/1287.
Stadsledningskontoret framförde då att man ställer sig positiv till ansatsen att skapa en hållbar
migrationspolitik som vilar på en ansats om långsiktiga förutsättningar.
Stadsledningskontorets framhöll då också att de av kommittén framlagda förslagen inte i
tillräcklig utsträckning belyses ur ett perspektiv av vilka effekter och konsekvenser de får för
landets kommuner. Den konsekvensanalys som fanns i kommitténs ärende visar främst på de
eventuella positiva konsekvenser och effekter som kan följa de förslag som lämnas i
jämförelse med den tillfälliga lagen. Stadsledningskontoret hade önskat att jämförelsen
mellan utlänningslagen, vilken är ursprungsläget, hade varit tydligare och bättre visat på hur
förslagen kan komma att påverka staden och samhället i stort.
Stadsledningskontoret saknar fortfarande en utförlig analys av ovan nämnda aspekter
avseende vilka konsekvenser förslaget, inklusive de som framförs i promemorian, får för
landets kommuner.
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