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Remiss om att personer som vistas illegalt i
Sverige inte ska tilldelas försörjningsstöd och
andra förmåner från Stockholms stad
Svar till kommunstyrelsen på remiss gällande motion från
Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD)
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I en motion föreslår Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont
(SD) att kommunfullmäktige ska besluta att inte ge försörjningsstöd
eller andra förmåner till personer som vistas utan tillstånd i landet.
Vidare föreslås att staden antar en policy om att inte ”ge illegala
invandrare sociala förmåner, ekonomiskt stöd eller boendealternativ
som Stockholms stad betalar”.
Förvaltningen hänvisar i sitt svar till det lagstadgade yttersta
ansvaret samt stadens riktlinjer gällande de skyldigheter och
möjligheter som detta ansvar innebär. Det är förvaltningens mening
att de förslag som förs fram i motionen inte är förenliga med
stadens yttersta ansvar enligt socialtjänstlagen eller med stadens
riktlinjer.
Bakgrund
Östermalms stadsdelsnämnd har ombetts yttra sig över en motion
skriven av Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD)
gällande försörjningsstöd och förmåner till personer som vistas
illegalt i Sverige. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 30 oktober 2020.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förvaltningens socialtjänstavdelning.
Ärendet
I en motion föreslår Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont
(SD) att kommunfullmäktige ska besluta:
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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.

I motionen hänvisas till att dåvarande majoritet, under förra
mandatperioden, valt att ge ”illegalt vistandes personer förmåner
som försörjningsstöd. En åtgärd som uppmuntrar personer som
bryter mot svensk lag till att stanna kvar i landet.”
Motionärerna menar 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.”
Synpunkter och förslag
I riktlinjerna för ekonomiskt bistånd klargör kommunfullmäktige
stadens skyldigheter att ge stöd åt personer som vistas i kommunen.
Den som fått avslag på sin asylansökan omfattas, enligt en dom i
Högsta förvaltningsdomstolen, av lagen om mottagande av
asylsökande (LMA) och har inte rätt till bistånd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (SoL). Riktlinjerna fastlår att det inte fråntar
socialtjänsten dess yttersta ansvar enligt 2 kap 1 § SoL för alla som
vistas i kommunen.
Alla insatser som beviljas med stöd av socialtjänstlagen utgår från
en prövning av rätten till bistånd utifrån den enskildes behov. Detta
gäller också för sökande som vistas här utan tillstånd. Kommunens
yttersta ansvar kan innebära att socialtjänsten erbjuder stöd i akuta
situationer som exempelvis ekonomiskt bistånd till matpengar. Efter
prövning beviljas biståndet enligt 4 kap 2 § SoL.
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Det är förvaltningens mening att staden inte, som motionärerna
föreslår, kan fatta ett generellt beslut om att upphöra med stöd till
personer som vistas utan tillstånd i landet. Detta eftersom det skulle
strida mot socialtjänstlagen.
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Mot bakgrund av samma resonemang är en policy, med den innebörd
som föreslås i motionen, inte förenlig med stadens yttersta ansvar för
personer som vistas i kommunen.

Jessica Alfredsson
t.f. stadsdelsdirektör

Jan Rönnberg
avdelningschef
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