Interpellation 1 – Tidsbegränsade uppehållstillstånd
Våren 2018 beslutade distriktskongressen att bifalla den första att-satsen i motionen
”Tidsbegränsade uppehållstillstånd och utvisningar till Afganistan” med beslutet att distriktet ska
verka för att riva upp lagen om tidsbegränsning och beslut som förhindrar familjeåterförening.
Umeå S-kvinnoklubb hade lagt detta förslag bland annat därför att vi uppfattar lagen som
inhuman, bidragande till otrygghet och psykisk ohälsa och där att den inte samspelar med våra
socialdemokratiska värderingar. Mycket har hänt sedan dess, inklusive ett januari-avtal, där
Socialdemokraterna avtalat sig till att genomföra politik som inte är vår egen. Det hindrar ändå
inte oss att, som socialdemokrater och Västerbottens distrikt, verka emot tidsbegränsade
uppehållstillstånd.
Hur har Västerbottens distriktsstyrelse arbetat med frågan om tidsbegränsade uppehållstillstånd,
vars lag Distriktskongressen 2018 beslutade att vi skulle verka för att riva upp?
Umeå S-kvinnoklubb 20/2 2021 genom Novalie Lilja, ordförande

Interpellationssvar
De politiska förutsättningarna har genomgått dramatiska förändringar sedan april 2018 då den
att-sats som interpellationen handlar om fick en majoritet av röster på det årets distriktskongress.
Precis som interpellanten pekar på, så har vi bland annat ingått en januariöverenskommelse med
C och L för att hålla ihop landet och fortsätta ha en regering som leds av Socialdemokraterna och
som inte ger Sd inflytande över de politiska besluten. Vårt mål med detta är att kunna driva
igenom så mycket socialdemokratisk politik som möjligt, för det är bäst för samhället. Om vi inte
skulle kunna hålla ihop det samarbetet skulle det öppna för ett blåbrunt regeringsalternativ, vilket
tveklöst skulle leda till väldigt stora förändringar även på det migrationspolitiska området. Det vill
vi inte se, och därför har vi gjort allt vi kan föra att hålla ihop samarbetet även på denna punkt.
Under 2020 har den migrationspolitiska kommittén sammanträtt. Uppdraget var att ta fram en
långsiktigt hållbar och human migrationspolitik. Som socialdemokrater har vår ingång varit att vi
ska ha en asylinvandring i nivå med vad vi kan integrera. Kommitténs slutbetänkande landade i
en rad förslag, där vi står bakom samtliga. Det mesta ligger i linje med den rådande tillfälliga
lagen. Därutöver handlar ett av förslagen om att införa en humanitär skyddsgrund, vilken ska
göra möjligt för personer med särskilt ömmande skäl att få uppehållstillstånd, exempelvis
personer som har varit i Sverige under lång tid och har en etablering och stark anknytning till
landet. Den nya lagstiftningen kommer att beredas under våren och antas till sommaren.
Just nu har Liberalerna dock hotat med att fälla januarisamarbetet om det förslaget blir verklighet.
De är starkt kritiska, och menar att en sådan förändring skulle driva kostnader och skapa stor
oreda i migrationspolitiken. Det säger en del om svårigheterna i att navigera och att skapa
långsiktigt hållbara regler på det här området. Svensk asyllagstiftning utgår ifrån individens
omständigheter och beslut om uppehållstillstånd eller utvisning baseras på skyddsbehov. Till stöd
för detta har Migrationsverket expertorganet Lifos rätts- och landinformation, med information
om förhållandena i de länder som de sökande kommer ifrån. Den informationen uppdateras
ständigt. Under Coronapandemin har regeringen även fattat beslut om att förlänga den tid som
de personer som omfattas av den nya gymnasielagen har på sig att söka egen försörjning.

