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§9
Motion om att personer som vistas illegalt i Sverige inte
ska tilldelas försörjningsstöd och andra förmåner från
Stockholms stad
ÖST 2020/493

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
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.

Yrkande
Göran Ek (SD) yrkar att nämnden tillstyrker motionen, därutöver
anförs följande;
Lagen säger att den som fått avslag på sin asylansökan ska lämna
landet. Det är också vad kommunen bör verka för. Istället framstår
det som om majoriteten försöker hitta kryphål för att kunna försörja
illegala invandrare. Stockholms skattebetalare har inget ansvar att
försörja andra länders medborgare, vilket i förlängningen bidrar till
svartarbete, brottslighet och sociala svårigheter. Undantag bör
endast omfatta akutsjukvård och ekonomiskt stöd till hemresa.
Kommuner har med stöd av 4 kap. 2 § socialtjänstlagen möjlighet
att på frivillig väg ge bistånd till personer som fått avslag på sin
asylansökan. Detta är dock ingen rättighet som kan överklagas. Att
tilldela försörjningsstöd till illegala invandrare är att uppmuntra
personer som bryter mot svensk lag att stanna kvar i landet.
Stockholms stad ska inte under några omständigheter uppmuntra till
detta. Staden ska istället på alla sätt som går verka för att de som
befinner sig här illegalt lämnar landet.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot yrkandet från Göran
Ek (SD) och finner att nämnden beslutade i enlighet med
förvaltningens förslag.
Göran Ek (SD) reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/493-2 Svar på remiss av motion om personer som
vistas illegalt i Sverige
 ÖST 2020/493-1.1 Bilaga: Motion om att personer som
vistas illegalt i Sverige inte ska tilldelas försörjningsstöd och
andra förmåner från Stockholms stad
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