
Yttrande angående –  införa temporärt stopp för 
asyl- och anhöriginvandring, med undantag för 
ukrainska flyktingar under massflyktsdirektivet 
 
Yttrandet 
 
Socialdemokraternas syn på det pågående anfallskriget mot det ukrainska folket är välkänd: sanktioner 
mot Ryssland, stöd till Ukraina och ett stärkt Sverige. Under de senaste månaderna har den 
socialdemokratiska regeringen vidtagit åtgärd efter åtgärd för att rusta upp den svenska 
Försvarsmakten, bygga upp ett motståndskraftigt totalförsvar, öka krismedvetenheten i befolkningen, 
trygga Sveriges territoriella säkerhet och erbjuda en tillflyktsort för ett stort antal ukrainska 
massflyktingar - primärt kvinnor och barn. De vapen- och materielleveranser som skeppats till Ukraina 
har, enligt företrädare för den ukrainska regeringen, spelat en viktig roll i bekämpandet av invasions- 
och ockupationsstyrkor i flera delar av landet. 
 
På kommunal nivå har Socialdemokraterna föreslagit att de ukrainska flyktingar som söker temporärt 
skydd i Göteborg ska erbjudas bosättning på ett sådant sätt att segregation förhindras, trångboddhet 
förebyggs och ett värdigt mottagande garanteras. Detta är ingen ny linje; tre socialdemokrater lämnade 
för över ett år sedan in en motion till kommunfullmäktige om att inga nyanlända, oavsett härkomst, 
ska placeras i utsatta och särskilt utsatta områden. Vi menar att Göteborg, och särskilt ett begränsat 
antal socioekonomiskt utsatta stadsdelar i Göteborg, har fått ta ett oproportionellt stort ansvar under 
flera årtionden. Lösningen är en reglerad och rättvist fördelad invandring, där välbärgade kommuner 
behöver ta ett betydligt större ansvar i framtiden samtidigt som regeringens långsiktigt hållbara 
migrationspolitik ligger fast.  
 
Sverigedemokraternas hållning är en annan. Bara en vecka före den ryska invasionen kunde 
partiledaren Jimmie Åkesson inte välja mellan den folkvalda amerikanska presidenten Biden och den 
ryska diktatorn Putin. Detta vill Sverigedemokraterna nu dölja bakom en fernissa av spelad omsorg 
om ukrainska flyktingar. Men kommunstyrelsen är inte ett organ för att hantera partiers interna 
svårigheter. Alla förtroendevalda bör ha respekt för vilka frågor en kommun får sköta och vilka frågor 
en kommun inte får sköta. Sverigedemokraternas faktiska förslag är delvis olagligt, delvis opraktiskt 
och delvis olämpligt. Vi vill därför uppmana Sverigedemokraterna att, hädanefter, bedriva nationellt 
reglerad invandringspolitik i Sveriges riksdag – där den hör hemma. Socialdemokraterna yrkar därmed 
avslag till yrkandet från Sverigedemokraterna i sin helhet.  
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Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Socialnämnderna tillsammans med stadsledningskontoret utreder hur vi i 
praktiken kan genomföra ett temporärt stopp för asyl- och anhöriginvandring, 
för de som inte kan uppvisa ett ukrainskt medborgarskap och/eller 
identifikationsbevis, samt ger förslag på vilka kommunala åtgärder som krävs. 
 

2. Kommunstyrelsens ordförande får tillsammans med stadsledningskontoret i 
uppdrag att å Kommunstyrelsens vägnar hemställa till riksdag och regering 
ett tillfälligt stopp för asyl- och anhöriginvandring i Gbg stad, undantaget de 
människor som går under massflyktsdirektivet från Ukraina. 

Yrkandet 
Sverigedemokraterna vill se ett stopp för alla asylsökande som inte är ukrainska 
medborgare i Göteborg. I ett kort perspektiv handlar det nu om att kunna ge 
ukrainska kvinnor och barn skydd. 

Göteborg har under de senaste 6 åren tagit emot ca 4700 anvisade nyanlända. Det 
har gett oss ett ansträngt läge med ett odlat utanförskap där kriminaliteten och 
klanstrukturer funnit en grogrund. Alldeles för få har kommit ut i egenförsörjning. Vi 
hade 2021 en skillnad i arbetslöshet mellan utrikes födda och hela befolkningen på 
över 9 procentenheter i Göteborg. Detta trots en generös mätning där det i princip 
räcker med en praktikplats någon dag per vecka för att i statistiken kunna räknas in 
som ”sysselsatt”. 

Tittar vi vidare på hur integrationen utvecklats kan vi konstatera att Göteborg 
fortfarande har flera särskilt utsatta områden, eller no-go-zoner som de kallas i 
folkmun, samt utsatta eller områden i riskzonen (polisen 2021 
https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/region-vast-kartgranser-
utsatta-omraden-2021.pdf/download?v=a00988bbc616a43735ae7d8a3179c0ef) 

Vi är en stad som betalar ut nästan en miljard i försörjningsstöd. Summan för 
skyddade boenden till utsatta, direkt relaterade till hedersvåld uppgår till snart lika 
mycket. Boendesituationen är sedan länge ett sorgebarn. Detta är resultatet av en 
oansvarig invandringspolitik. Om Göteborg ska kunna ge ett ordnat mottagande för 
de som flyr Putins invasionskrig i Ukraina, krävs det ett temporärt flyktingstopp från 
övriga delar av världen. Göteborg får inte göra om de fatala misslyckandena från 
2015-. 
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