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Yttrande angående – Yrkande från V och MP
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med verkställighetsstopp som fått avslag
enligt LMA
Yttrandet

Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att staden ska frångå den lagstiftning som reglerar
ekonomiskt bistånd och särbehandla en viss grupp människor. Den som omfattas av Lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har inte rätt till ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen har dock det yttersta ansvaret i
en akut nödsituation, då kan bistånd genom nödbistånd vara aktuellt. Staden har en
skyldighet att följa svensk lagstiftning och yrkandet bör därmed avslås.
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Yttrande angående – yrkande från V och Mp angående

ekonomiskt bistånd till personer med verkställighetsstopp som
fått avslag enligt LMA
Yttrandet

Göteborgs kommun beviljar i dagsläget nödbistånd för akuta behov. Ytterligare
skattemedel avsett göteborgarnas välfärd ska inte användas för statliga uppdrag
som åligger migrationsverket och statliga myndigheter.
Kommunen skickar dubbla signaler och subsidierar ett skuggsamhälle när
skattepengar/ verksamhetsbidrag går till papperslösa med utvisningsbeslut. Det
gör att fler inte följer utvisningsbeslut och lockas att exempelvis hålla sig undan
tills de kan återkomma om några år med ny asylansökan, eller bara lever som
illegala invandrare vid sidan om lagen. Även om de allra flesta inte är våldsamma
möjliggör ett institutionaliserade av skuggsamhället en grund för terrorister som
tillexempel Rakhmat Akilov att gömma sig i. Det ökar även risk för skattesmitning,
arbetsgivare som utnyttjar personal, människohandel, droghandel, fusk och
kriminalitet. På vilket sätt är något av detta bra för Göteborg?
När verkställighetsstoppet väl upphör bör kommunen vara behjälplig med frivillig
återvandring, något Sverigedemokraterna drivit länge och kommer fortsätta driva.
Sverigedemokraterna väljer därför, med hänvisning till ovanstående
argumentation, att avslå yrkandet på V och Mp:s yrkande.
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Yttrande angående – yrkande från Vänsterpartiet och
Miljöpartiet angående ekonomiskt bistånd till
personer med verkställighetsstopp som fått avslag
enligt LMA
Yttrandet
Socialdemokraterna känner stark empati för människor, oavsett härkomst, som fastnar i processernas
gråzoner och vars livssituation drabbas av osäkerhet. Det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan,
som följer direkt på talibanernas maktövertagande, har markant förändrat svenska myndigheters
bedömning av landet. Migrationsverkets nuvarande verkställighetsstopp får bedömas som en
nödvändig åtgärd för att förhindra fara för utvisade individers liv.
Samtidigt hör det till saken att en kommun är skyldig att följa svensk lagstiftning och förhålla sig till
sina förutsättningar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har, under flera år och oavsett professionella
bedömningar av säkerhetsläget, försökt skapa skattefinansierade sidospår och särskilda filer för
afghanska medborgare med utvisningsbeslut eller utan uppehållstillstånd i Sverige.
Socialdemokraterna har under mandatperioden konsekvent avslagit dylika försök till att använda
Göteborgs stad som migrationspolitisk instans. Det är inte, och får inte heller bli, kommunens uppgift
att kompensera för vissa partiers upplevda brister i Migrationsverkets säkerhetsbedömningar eller
rutiner.
Som viljeyttring är Vänsterpartiets och Miljöpartiets yrkande förståeligt, då det sannolikt finns vissa
förbättringar att göra i de stödsystem som upprättats för utländska medborgare utan uppehållstillstånd.
Men skattepengar ämnade för göteborgarnas välfärdstjänster bör inte användas för att utföra statliga
uppdrag. Kommunen beviljar redan i dagsläget nödbistånd för akuta behov. Andra eventuella insatser
bör bekostas av ansvariga statliga myndigheten eller hanteras genom Sveriges riksdag.
Socialdemokraterna väljer därför, med hänvisning till ovanstående argumentation, att avslå yrkandet.
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Nytt ärende

Yrkande angående ekonomiskt bistånd till
personer med verkställighetsstopp som fått
avslag enligt LMA
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i dialog med socialnämnderna uppdatera
Rutin för hantering av biståndsansökningar när personen omfattas av
Migrationsverkets verkställighetsstopp. Rutinens innehåll ska omfatta hantering av
ordinarie ekonomiskt bistånd till personer som berörs av Migrationsverkets
verkställighetstopp men fått avslag från Migrationsverket på ansökan om bistånd
enligt Lagen om mottagande av asylsökande.

Yrkandet

I juli 2021 beslutade Migrationsverket om verkställighetsstopp till Afghanistan, vilket
innebär att myndigheten har stoppat alla avvisningar och utvisningar till landet. Detta
med anledning av det förvärrade säkerhetsläget efter talibanernas maktövertagande. En
stor grupp afghanska medborgare som nu inte kan utvisas eller avvisas har därmed laglig
rätt att vistas i Sverige och har rätt till stöd från svenska myndigheter.
Migrationsverket beviljar endast ekonomiskt och socialt stöd enligt Lagen om
mottagande av asylsökande (LMA). Alla afghanska medborgare kan ansöka om att få sin
utvisning pausad men inte alla omfattas av LMA. Detta innebär att inte alla kan få
dagersättning och boende av migrationsverket. Huvudregeln är att alla afghanska
medborgare som har ett utvisningsbeslut och som ansöker om inhibition får bistånd av
Migrationsverket, men det finns undantag. Personer som tidigare fått ett avslagsbeslut
som vunnit laga kraft och lämnat Sverige men nu återvänt får inte bistånd av
Migrationsverket. Personer som har nya asylskäl och skickat in verkställighetshinder
innan verkställighetsstoppet och som ännu inte fått svar får inte bistånd av
Migrationsverket. Inte heller personer som har haft uppehållstillstånd enligt
gymnasielagen men som sedan inte kan få det förlängt får bistånd av Migrationsverket
(har haft ett uppehållstillstånd som har tagit slut och som personen inte fått förlängt).
Detta i enlighet med LMA.
Denna grupp människor saknar möjligheter att återvända till Afghanistan, saknar i
möjlighet till ekonomiskt stöd från Migrationsverket, och har inte heller möjlighet att
söka jobb och bli självförsörjande. Denna grupp kommer sannolikt att vistas helt lagligt i
Sverige under många månader framöver. Dessa personer har laglig rätt att vistas i Sverige
och det är därför olämpligt och direkt felaktigt att benämna dessa personer som
papperslösa, vilket vanligtvis används med betydelsen personer som vistas i Sverige utan
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tillstånd. Dessa personer har rätt till stöd från svenska myndigheter, men hamnar i ett
juridiskt vacuum.
Socialtjänsten i Göteborgs stad beviljar idag endast nödbistånd för akuta behov utifrån
Socialtjänstlagen. Att ompröva individers behov med de korta intervall som används
inom nödbiståndet är inte rimligt för en grupp som kommer att behöva stöd under längre
tid.
Socialtjänstlagen måste tillämpas på ett sätt som gör att Göteborgs stad lever upp till
kommunens yttersta ansvar för människors sociala trygghet. Det är mycket beklagligt att
det finns otydligheter, glapp och gråzoner i lagstiftningen, samt att myndigheter värjer
undan sitt ansvar för människor i behov av samhällets skyddsnät. Det är av stor vikt att
Göteborgs Stad hanterar denna fråga på ett juridiskt korrekt och rättssäkert sätt. Därför
vill vi rödgrönrosa att socialnämnderna ser över Rutin för hantering av
biståndsansökningar när personen omfattas av Migrationsverkets verkställighetsstopp till
Afghanistan så att den också omfattar hantering av ordinarie ekonomiskt bistånd till
Afghanska medborgare som berörs av Migrationsverkets verkställighetstopp men som
fått avslag från Migrationsverket på ansökan om bistånd enligt Lagen om mottagande av
asylsökande.
En eventuell kostnadsökning kan hanteras genom att det finns avsatta resurser för att
kunna hantera eventuellt ökade kostnader för försörjningsstödet under år 2022.
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