Vänsterpartiet Tyresö

Reservation (V), Kommunstyrelse 30 mars 2021
§ 100, Svar på remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet
Tyresö kommun är en av remissinstanserna till SOU 2020:46 En gemensam
angelägenhet som handlar om hur vi med hjälp av olika insatser ska kunna utjämna
de ökade klyftorna i vårt land för att nå ökad jämlikhet. Syftet - att öka den
ekonomiska jämlikheten - är förstås bra, men bäst hade varit om vår strävan varit
ekonomisk jämlikhet.
Uppdraget är stort och remissen är därför omfattande. Tyresö kommun har valt att
fokusera på kapitel 17 "Utbildning och kultur" samt kapitel 19 "Mottagande och
integration", två områden som är angelägna för kommunen.
Vad gäller kapitel 17 "Utbildning och kultur" delar Vänsterpartiet
Kommunstyrelseförvaltningens svar på remissen. Vi delar även remissvaret gällande
kapitel 19 "Mottagande och integration" förutom på två punkter.
Remissen föreslår att Mottagandeutredningens alternativa förslag om ett statligt
ansvar för hela asyltiden med ett koncentrerat mottagande i centrum där hela
asylutredningen genomförs och Tyresö kommun ställer sig positiva till förslaget som enligt remissen - skulle innebära kortare handläggningstider. Vänsterpartiet menar att
förslaget att placera asylsökande i förläggningar under hela asylprocessen är
ogenomtänkt! Vi har redan idag förläggningar där människor lever i trångboddhet i
väntan på att få kommunplacering eller att den asylsökande själv hittar ett boende.
Enligt vår uppfattning är det inte heller möjligt att korta handläggningstiderna genom
att sortera ärenden utifrån utredningsbehov - det har gjorts tidigare och misslyckades
även då! Det som behövs är en mer human utlänningslagstiftning och mer resurser
till Migrationsverket.
Remissen rekommenderar också att EBO-lagen ska avskaffas och att asylsökande
som ordnar egen bostad under asyltiden inte ska ha rätt till dagersättning. Även detta
förslag ställer Tyresö Kommun sig positiv till och menar att det är en metod för att
minska segregation och utanförskap utan att förklara på vilket sätt att tvinga
människor att bo i förläggningar under asylprocessen skulle leda till bättre integration.
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till alla förslag om att dra in bistånd eller försämra
förutsättningarna för dem som väljer att bo i EBO. De problem som förslagen att
placera asylsökande människor i centrum i väntan på ett beslut, skrota EBO-lagen
och dra in dagersättningen för de som ordnar eget boende förväntas att lösa menar
vi är grundade i just ojämlikhet och kommer inte att leda till jämlikhet. Lösningarna
finns istället inom områden som välfärdspolitik och omfördelning. Det som helt kort
kallas för Mänskliga rättigheter.
Vänsterpartiet reserverar sig med stöd av ovanstående mot Tyresö kommuns
kommentarer till rekommendationerna som handlar om Mottagandeutredningens
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alternativa förslag och att EBO-lagen bör upphävas och menar att de bör utgå från
remissvaret som kommunen lämnar in.
Tyresö den 6 april 2021
Inger Gemicioglu
Ledamot, Kommunstyrelsen

