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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-08-24 kl. 09:00-10:53

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Gunn Hanéll (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Sofie Garsén (S)
Christian Kutzner (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Björn Johansson (S)
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Carl Hammarström (M)
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Britt-Marie Nilsson (SD)
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Övriga närvarande

Ann-Sofie Nordh (Avdelningschef)
Johanna Olsson (Nämndsekreterare)
Josefin Thedeby (Enhetschef)
Jonas Svensson (Utbildningschef Vuxenutbildning)
Johan Bohman Grinneby (Lärarnas Riksförbund)
Gunilla Heimsten (Lärarförbundet)
Jonas Andersson (Kommunikatör)
Cecilia Jönsson (Antagningschef)
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Gunn Hanéll
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Yttrande över remiss från arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat
mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
(SOU 2018:22 )

GYVF-2018-2443
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag av stadskontoret att yttra sig
över Arbetsmarknadsdepartementets remiss angående betänkandet Ett ordnat mottagande –
gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22).
Mottagandeutredningen har haft i uppdrag att föreslå ett sammanhållet system för
mottagande av asylsökande och nyanlända. I betänkandet redovisar utredningen dels ett
huvudförslag där staten, kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för
mottagandet, dels ett alternativt upplägg där staten i huvudsak tar ansvar för mottagandet av
asylsökande på egen hand. Utredningen förordar det framlagda huvudförslaget.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ser positivt på intentionerna att skapa ett mer
sammanhållet system för mottagandet och delar utredningens uppfattning att huvudförslaget,
med ett för stat, kommun och landsting gemensamt ansvar för mottagandet, är att föredra
framför det alternativa upplägget.

Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner yttrandet och översänder detsamma till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut på sammanträdet

Patrik Reslow (-), med instämmande av Rickard Åhman Persson och Ola Johansson (båda
SD) yrkar avslag på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till yttrande.
Mötet ajourneras för överläggning kl. 10.34 - 10.41.
Beslutsgång

Ordföranden ställer huvudförslaget mot Reslows, Åman Perssons och Johanssons motförslag
och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller framlagt förslag till yttrande.
Reservationer

Patrik Reslow (-), Rickard Åhman Persson och Ola Johansson (båda SD) anmäler gemensam
reservation mot beslutet, se bilaga.
Gunn Hanéll, Sasha Stenaram (båda M) och Joel Laguna Ascacivar (L) anmäler gemensam
reservation mot beslutet, se bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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RESERVATION
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-08-24
Ärende 9: Yttrande över remiss från arbetsmarknadsdepartementet – Ett
ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande.
Sveriges migrationspolitik har under decennier hanterats på ett ansvarslöst och ignorant sätt, med
allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Ett mycket högt asyl- och anhörigmottagande har
splittrat samhället, odlat utanförskap och urholkat välfärden. Samtidigt har säkerheten äventyrats
eftersom krav och kontroller varit mycket svaga, både vad gäller vistelse i landet eller beviljande av
medborgarskap. Idag vistas tiotusentals personer illegalt inom landets gränser och Sverige är
internationellt känt för oroligheter och medborgare som är aktiva inom terrornätverk.
Även om vissa åtstramningar gjorts är de långt ifrån tillräckliga. Dessutom är de ofta fyllda av luckor,
hastigt framtagna utan helhetsperspektiv och utan ordentliga konsekvensanalyser. Sverige behöver
bygga en migrationspolitik från grunden, med fasta regelverk och respekt för landets gränser,
medborgare och lagbok. Sverige behöver helt enkelt Sverigedemokraternas politik. Det är en politik som
i första hand tar ansvar för det egna samhället. Samtidigt är det en politik som ser till den globala
situationen och eftersträvar balanserade regelverk där utbyten och resor möjliggörs samtidigt som flykt
minimeras och internationell kriminalitet bekämpas.
Sverigedemokraterna vill därför:
• Förändra asyllagstiftningen så att Sverige endast ska ta emot asylsökande från våra grannländer
och stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert
• Förändra regelverket för arbetskraftsinvandring så att den svenska arbetsmarknadens behov blir
styrande samt arbetsgivares möjligheter att utnyttja utländsk arbetskraft för att kringgå svenska
arbetsvillkor omöjliggörs
• Skärpa försörjningskraven vid anhöriginvandring samt kontroller av släktskap för att
omöjliggöra utnyttjande av systemet samt ytterligare överbelastning av välfärdssystemet
• Skärpa kraven för att bli svensk medborgare, inklusive språk- och samhällskunskapstest, samt
möjliggöra återkallelser av medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder
• Bidra till återvandring genom såväl ekonomiskt stöd som till exempel anpassade utbildningar
och kontaktförmedling
• Ge polisen verktyg och resurser att eftersöka personer som vistas i landet illegalt, öka antalet
förvarsplatser och möjliggöra för längre vistelse i förvar om utvisning inte kan verkställas
omedelbart
• Eftersträva avtal med andra länder för att kunna utvisa fler personer, antingen till deras
hemländer eller till länder som kan erbjuda plats och grundläggande skydd mer effektivt än
Sverige
• Koppla uppehållstillstånd till tydliga grunder och återkalla uppehållstillstånd om grunden inte
längre kvarstår
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Det förslag som nu skickats ut på remiss från arbetsmarknadsdepartementet är i mångt och mycket ett
lappande och lagande av ett system som inte fungerar. Vi menar att det måste till en grundlig förändring
av hela mottagandeprocessen. Vi anser således att kommunstyrelsen ska återremittera remissen till
arbetsmarknadsdepartementet och istället efterlysa en genomgripande reform av hela
migrationsområdet. Vi förordar därför att nämnden avslår förslaget till yttrande. Då vårt yrkande inte
vann majoritetens gillande, reserverar vi oss mot beslutet.

Patrick Reslow (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

Med instämmande av
Britt-Marie Nilsson (SD)

Staffan Appelros (SD)

Ola Johansson (SD)
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Reservation

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet – Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb
etablering eller återvändande (SOU 2018:22)
GYVF-2018-2443
Moderater och Liberaler reserverade oss mot Arbetsmarknadsdepartementets huvudförslag som
presenteras i remissen.
I direktiven till utredningen skall förslag presenteras som ger ett helhetsperspektiv för asylsökandes mottagning/bosättning samt
anvisning av ensamkommande barn. Det konstateras att varken staten eller kommuner har ett samlat mandat som främjar kontinuitet
och att det inte finns ett system med en ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan statliga och kommunala aktörer i alla delar av
processen.

Nuvarande mottagningsprocess definieras av utredningen som
ett otydligt regelverk, icke existerande planering inkl. lokalisering och ärendehantering av många myndigheter, med
olika förutsättningar och möjligheter.

Vi har länge efterlyst ett sammanhållet regelverk för mottagande och etablering samt
en resursfördelning, anpassad efter kommunernas ansvarstagande av asylsökande/nyanlända.
Det är därför obegripligt, att förstå att remissens huvudförslag föreslår
att olika myndigheter, statliga såväl som kommunala skall ”samordna” sina åtgärder för att förbättra
mottagandet och fördela det ekonomiska ansvaret. Utredningen konstaterar problem med nuvarande
ansvarsfördelning men föreslår samtidigt att densamma skall fortsatta med smärre förändringar.
På vad sätt skiljer sig detta utredningsförslag mot nuvarande regelverk? Vilka myndigheter med vilka lagar
skall ta ansvar för den snabba etableringen eller återvändandet?
Malmö har i många år varit en av de kommuner som fått ta ett oproportionerligt stort ansvar för nyanlända och
asylsökande. Det har, tillsammans med kommunledningens passivitet i frågan, lett till ett omfattande
utanförskap och en stor bostadssegrering.
Nu krävs en utredning som tydliggör
att EBO-lagstiftningen avskaffas.
att förutsättningarna = regelverk/lagstiftning är tydliga/tydligt för alla parter, statliga, regionala och
kommunala.
Enkelt uttryckt - Vem tar ansvar för vad?
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Gymnasie- och utbildningsförvaltningen har presenterat ett antal synpunkter vad avser planering,
placering och ekonomiska förutsättningar som bör beaktas.

Gunn Hanéll (M)

Sasha Steneram (M)

Joel Laguna (L)

Med instämmande av
Gabriella Herendic (M)

Carl Hammarström (M)

Linda Obiedzinski (M)

