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Utlåtande 1988:294 RI

Fördömande av majoritetens i Sjöbo beslut om folkomröstning i flyktingfrågan
Motion av Iris Birath (vpk) och Ann-Marie Strömberg (vpk) (1987:123)

Föredragande borgarrådet anför följande.
Jag delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att vi alla tar ansvar för den
flyktingpolitik som bedrivs i Sverige. Enligt min uppfattning är det vår skyldighet att
ta emot och hjälpa flyktingar.
Staden har aktivt arbetat för att de flyktingar som Stockholm tar emot skall få
arbete, bostad, utbildning och en meningsfull och aktiv fritid. Stockholms stad gör
också en stor insats för flyktingarna att finna sig till rätta i Stockholm och i Sverige.
En förutsättning för att flyktingarna skall bli väl emottagna är självfallet att det finns
en vilja att ta emot dem. 1 Stockholm finns en sådan vilja väl förankrad hos alla
politiska partier. Det finns också en stor förståelse hos stockholmarna i allmänhet
för flyktingarnas problem och det moraliskt riktiga i att hjälpa dem. En lagstiftning
som tvingar kommunerna att ta emot flyktingar vore att göra flyktingarna en otjänst
eftersom de då skulle hänvisas till orter där denna förståelse inte är lika väl
förankrad. Juridiska avdelningen gör dessutom den bedömningen att en hemställan
från Stockholms stad om en sådan lagändring ligger utanför den kommunala
kompetensen. Beträffande motiveringen härför hänvisas till juridiska avdelningens
yttrande.
Flyktingar och invandrare utgör ett kulturellt tillskott till vårt land, ger oss
utblickar och ökar vår insikt och förståelse för omvärlden. Invandringen kommer rätt bemött - att bidra till dynamik i Sveriges utveckling och en öppenhet och
mångfasettering i svenskt kulturliv. Jag vill därför djupt beklaga vad som inträffat i
Sjöbo.
Miljontals människor runt om i världen flyr undan svält och krig. Av dessa tar
Sverige endast emot en bråkdel. Sveriges insats i flyktingmottagandet är dock viktig
och nödvändig. Folkomröstningsbeslutet och den infekterade debatten i Sjöbo om
flyktingproblematiken är enligt min mening djupt olycklig. Det är ett beslut som
bygger på okunnighet och intolerans och som andas rasism och främlingshat. Jag tar
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bestämt avstånd från den flyktingpolitik som den politiska majoriteten i Sjöbo står
för.
Ett fördömande från Stockholms sida av de kommunala beslut som fattats i Sjöbo
ligger emellertid, som juridiska avdelningen påpekar, helt utanför den kommunala
kompetensen, liksom eventuella försök från Stockholms sida att via kommunförbundet få till stånd en ändring av beslutet. Det är därför inte förenligt med
kommunallagen att vidta de åtgärder som motionärerna föreslår.
Jag föreslår att motionen anses besvarad med vad som ovan anförts.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och beslutar
att anse motion (1987:123) av Iris Birath (vpk) och Ann-Marie Strömberg
(vpk) besvarad med vad som anförts ovan.
Stockholm den 7 december 1988
På kommunstyrelsens vägnar:
JOHN-OLOF PERSSON
MATS HULTH
Torsten Lilja
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ÄRENDET
Iris Birath (vpk) och Ann-Marie Strömberg (vpk) har i en motion den 9 november
1987 föreslagit att fullmäktige beslutar att framställa hos regeringen om att ändra
reglerna för flyktingmottagande så att mottagning av flyktingar blir en kommunal
skyldighet, att i kommunförbundet verka för att påverka Sjöbo kommun att ändra
sitt beslut om folkomröstning samt att anta ett uttalande som riktar sig mot
majoritetens i Sjöbo beslut om att folkomrösta om flyktingars framtid (bilaga 2).
REMISSVAR
Motionen har för yttrande remitterats till juridiska avdelningen och till invandrarnämnden.
Juridiska avdelningen har 1988-02-22 avgivit ett yttrande av i huvudsak följande

lydelse.
Bestämmelsen i 1 kap. 4 § första stycket kommunallagen om att kommun själv får vårda
"sina angelägenheter" anger de lagliga gränserna för den icke specialreglerade kommunala
verksamheten, dvs. kommuns kompetens. Orden "sina angelägenheter" ger uttryck för den
s. k. lokaliseringsprincipen, vars innebörd är att en angelägenhet, för att vara kompetensenhg, skall vara av betydelse för det egna kommunoinrådet och dess invånare. Principen, som är
en självklar konsekvens av att landet är indelat i kommuner, anknyter alltså till kommunområdet och kommunmedlemmarna. 1 lokaliseringsprincipen ligger bl. a. den begränsningen att
kommun inte - utan särskilt lagstöd - får befatta sig med annan kommuns angelägenheter.
Vad ovan anförts gäller också beträffande uttalande och opinionsyttring som kommunfullmäktige eller nämnder beslutat om och även för petition (begäran hos statlig myndighet om
åtgärd). Kommunal petitionsrätt "får anses tillåten i den mån ämnet (angelägenheten,
ärendet) har lokal anknytning" (Kaijser och Riberdahl, Kommunallagarna II, sid. 103).
Med ledning av det ovan redovisade kan konstateras att ett fullmäktigebeslut i enlighet med
andra och tredje att-satserna i motionsförslaget helt klart skulle innebära kompetensöverskridande. Fullmäktigebeslut med detta innehåll skulle alltså vid överklagande komma att
upphävas.
Beträffande motionsförslagets första att-sats är följande att beakta. Motionen har, i
rubriken, innehållsmässigt angetts som "ett fördömande av majoritetens i Sjöbo beslut om
folkomröstning i flyktingfrågan." Föremålet för motionen är alltså beslutet och syftet med
motionen är uppenbarligen ett fördömande av beslutet. 1 motionen anförs bl. a. att staden
(Stockholm) bör verka för att "sudda bort den svarta fläck som Sjöbo blivit på vår karta" och
att det kan göras bl. a. genom framställan till regeringen om ändrad lagstiftning. Ändamålet—
syftet - med den i första att-satsen föreslagna framställan överensstämmer med syftet med
motionen i dess helhet, nämligen att utgöra ett fördömande eller klander av beslutet i Sjöbo.
Det kan tilläggas att förslaget föregås av sammanbindningen "med hänvisning till ovanstående".
Som tidigare anförts är kommunal petitionsrätt tillåten i den mån ämnet eller angelägenheten har lokal anknytning och då givetvis till just den kommun som gör framställan. 1 anslutning
härtill skall framhållas att motionen inte innehåller något som sammankopplar framställan till
regeringen med frågan om flyktingmottagande just i Stockholm.
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Från rättstillämpningen inom området för opinionsyttringar— vilket här kan jämställas med
petitionsrätten - kan kort nämnas två kammarrättsfall som belyser vad ovan anförts i
kompetensfrågan. Rekommendation att avstå från aluminiumförpackade drycker bedömdes
som kompetensöverskridande då beslutet inte tillvaratog något för kommunen specifikt
intresse (KR i Sundsvall 1982-10-05 ang. Falun). Men beslut innehållande sådan rekommendation ansågs lagligt då syftet var att främja renhållnings- och naturvårdsintressen inom
kommunen och inte innebar förpliktelser för affärsidkare och allmänhet (KR i Jönköping
1982-09-01 ang. Vaggeryd). Vidare kan erinras bl. a. om det näraliggande välkända rättsfallet
från regeringsrätten, nämligen R 1969 ref. 52. 1 det fallet ansågs den begränsning som ligger i
uttrycket "sina angelägenheter" överträdd genom beslut om bojkott av sydafrikanska varor i
landstingskommunal upphandling. Beslutet bedömdes till sin verkliga innebörd vara en
utrikespolitisk manifestation. Avsikten med denna hade varit att ge uttryck för ogillande av
apartheidpolitiken i Sydafrika och medverka till att åstadkomma en ändring i denna. Med den
innebörden kunde beslutet inte hänföras till sådan kommunal angelägenhet som avses i
(nuvarande) 1 kap. 4 § kommunallagen. Som framgår sker alltså en prövning av verkliga
innebörden och vad avsikten eller syftet med denna innebörd är.
Slutsatsen av vad ovan anförts beträffande motionsförslagets första att-sats blir följande.
Det föreligger påtaglig risk för att ett fullmäktigebeslut i enlighet med förslaget i denna del och
baserat på motionen vid överklagande skulle komma att upphävas som icke kompetensenligt.

Invandrarnämnden beslöt 1988-01-12 att som svar på remissen överlämna och
åberopa ett av invandrarförvaltningen 1987-12-14 avgivet tjänsteutlåtande.
Reservation avgavs av Reijo Kittilä (vpk) bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes dels av Janet Mackegård m. fl. (s), dels av Hans
R Bennerstam (fp) bilaga 1.
Invandrarförvaltningens tjänsteutlåtande är av i huvudsak följande lydelse.
Det kommunala flyktingmottagandet bygger på avtal mellan Statens invandrarverk och
kommunerna i landet. Det ankommer på varje kommun att besluta i denna fråga enligt
principen för den kommunala självbestämmanderätten. Sålunda har Stockholms stad tecknat
ett treårigt avtal för perioden 1987-1989 som föreskriver att staden skall mottaga 1 300
personer årligen.
Invandrarförvaltningen anser att det kommunala flyktingmottagandet i stort sett har
fungerat bra. Förutsättningarna för att kunna ge flyktingarna utbildning, arbete, bostad och
en meningsfull framtid varierar från kommun till kommun. Det måste därför ankomma på
varje kommun att i enlighet med dessa förutsättningar fatta beslut om vilket ansvar de kan ta
för flyktingarna och att träffa avtal därom med Statens invandrarverk. Enligt förvaltningens
mening är det en för flyktingarna mycket viktig princip att överenskommelser om flyktingmottagandet är frivilliga från kommunernas sida. Denna princip utgör grunden för att
flyktingarna skall få ett gott bemötande i kommunerna. Principen har ju hittills också varit
mycket framgångsrik. För 1987 har Statens invandrarverk tecknat avtal med ca 250
kommuner omfattande ca 15 000 platser (enligt uppgift den 1 december 1987).
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Förvaltningen anser därför att det vore olyckligt att hos regeringen hemställa om en
lagändring som undanröjer kommunernas frivilliga medverkan i flyktingmottagandet.
Om folkomröstningsbeslutet strider mot den svenska grundlagen är en fråga som
ankommer på stadskansliets juridiska avdelning att besvara.
Förvaltningen tar inte ställning till frågan om huruvida staden skall göra ett uttalande mot
folkomröstningsbeslutet. Det måste ankomma på de politiskt valda organen att bedöma
lämpligheten av ett sådant uttalande.
Sammanfattning
Det är en mycket viktig princip att överenskommelser om flyktingmottagandet träffas på
frivillig grund mellan Statens invandrarverk och resp. kommun. Därmed garanteras
flyktingarna ett bra mottagande i kommunen. Tillräckligt många har försökt påverka
situationen i Sjöbo kommun. Med hänvisning till den kommunala självbestämmanderttten
bör inte Stockholms stad engagera sig i denna fråga.
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Bilaga 1

Invandrarnämnden
Reservation avgavs av Reijo Kittilä (vpk) enligt följande.
Den kommunala självbestämmanderätten och frivilligheten vad avser flyktingmottagning
fungerar i praktiken enbart i de kommuner, som inte har några flyktingar eller anhöriga till
dagens flyktingar inom sina gränser. De behöver således inte ta emot några asylsökande, som
söker sig till sina släktingar och landsmän. Det handlar i första hand om kommuner med
mycket litet inslag av invandrare.
Stockholm med kranskommuner har ett helt annat utgångsläge. Flyktingarna har traditionellt sökt sig hit och dagens flyktingar har ofta stark anknytning till dessa kommuner.
Ifall en kommun inte är beredd att träffa avtal med invandrarverket om mottagande av
flyktingar, går man även miste om det schablonbidrag, som staten betalar ut till de
flyktingmottagande kommunerna för att täcka deras merkostnader i initialskedet. Invandrarverket skulle inte heller stå till tjänst med förläggninspiatser för de flyktingar och asylsökande,
som saknar stark anknytning till kommunen.
1 Stockholm är alla partierna överens om att staden skall ta emot flyktingar. Men ifall det
fanns en majoritet mot ett avtal om flyktingmottagande, skulle det innebära, att staden dels
skulle få ta emot fler flyktingar än i dag (då ingen skulle kunna hänvisas till förläggning), dels
gå miste om statsbidraget.
För kommuner som Stockholm har frivilligheten således sina gränser.
Utöver detta är de motiveringar som motionärerna anför mycket tungt vägande för att
Stockholm med kraft skall agera i "Sjöbofrågan".
Med hänvisning til ovanstående föreslås invandrarnämnden besluta att yrka bifall till
motionen.

Särskilt uttalande gjordes av Janet Mackegård m. fl. (s) enligt följande.
1 Sjöbo kommun har man i fullmäktige beslutat att utsätta kommuninvånarna för
folkomröstning om flyktingmottagning.
Detta upprör svenska folket. Beslutet har emellertid haft det goda med sig att allt fler
svenskar nu börjat söka fakta och visat solidaritet med flyktingar.
Vi kan bara beklaga att vissa krafter vill förhindra Sjöbos invånare att ta del av ett givande
internationellt utbyte människor emellan.

Särskilt uttalande gjordes av Hans R Bennerstam (fp) enligt följande.
För folkpartiet är det självklart att den svenska flyktingpolitiken skall vara öppen och
generös. För en liberal är det också lika självklart att denna generositet inte går att lagstifta
eller reglera fram. Den måste grunda sig på kunskap om och förståelse för flyktingarnas
situation.
1 Sverige råder i dag en relativ enighet om flyktingmottagandets omfattning, samtidigt vet vi
att främlingsavogheten på sina håll tillåtits att spridas. 1 ett sådant läge har politikerna ett
ofrånkomligt ansvar att i de politiska församlingarna och inom resp. partiorganisation bemöta
varje tendens till invandrarfientlighet.
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Folkpartiet har såväl i Sjöb kommunfullmäktige som i rikssammanhang tagit avstånd från
den flyktingpolitik som majoriteten i Sjöbo för. Det torde inte råda någon osäkerhet om
folkpartiets inställning i dessa frågor.

Le'
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STOCKHOLMS STAD
Kommunfullmäktige
Motioner

Bilaga 2

1987:123

Motion av Iris Birath (vpk) och Ann-Marie Strömberg (vpk)
om ett fördömande av majoritetens i Sjöbo beslut om
folkomröstning i flyktingfrågan

1 Sjöbo kommun har en majoritet bestående av centerpartister och moderater i
kommunfullmäktige beslutat att en folkomröstning skall genomföras för att avgöra
om kommunen skall ta emot flyktingar. Det är emellertid klart att både centern och
moderaterna i Sjöbo redan har tagit ställning mot flyktingar. Det blåser en vind av
nazistiskt 30-tal över Sjöbo. Detta beslut är också ivrigt applåderat av sverigepartister och andra nynazister i Sverige.
Det är utan tvekan så att majoritetens agerande i Sjöbo redan medfört stor skada.
För det första så bryter man mot den internationella flyktingkonventionens
grundläggande principer och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter - internationella avtal, som Sverige har anslutit sig till och har skyldighet att följa. För det
andra så strider Sjöbos agerande mot grundlagens bestämmelser om förbud mot
diskriminering på grund av etnisk tillhörighet (Regeringsformen 2. kap., § 15). För
det tredje så skadar man de flyktingar och invandrare som redan finns i Sverige.
Som läget är i Sjöbo så önskar vi inte att flyktingar skall komma dit och utsättas för
ett mottagande som ens i ringaste grad påminner om tonläget hos de ledande m- och
c-politikerna i Sjöbo. Men vi menar att Sverige är skyldigt, både ur moralisk,
hurnanitär och solidarisk synpunkt, att vara generös i sitt flyktingmottagande och
erbjuda de flyktingar som kommer hit en bra framtid. Man kan också fråga sig, om
en kommun har rätt att besluta att utestänga en del människor från att bosätta sig där
- och vilken grupp som i så fall Sjöbo kommer att rikta sig mot härnäst. Blir det t. ex.
pensionärerna?
Det är viktigt att vi alla tar ansvar för den flyktingpolitik, som bedrivs här i landet.
Det gäller även parlamentariska församlingar som Stockholms kommunfullmäktige.
Staden bör verka för att sudda bort den svarta fläck, som Sjöbo har blivit, på vår
karta. Det kan man bl. a. göra genom en framställan om ändrad lagstiftning till
regeringen och genom sitt inflytande i Kommunförbundet.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att fullmäktige beslutar
att framställa hos regeringen om att ändra reglerna för flyktingmottagande så att mottagning av flyktingar blir en kommunal skyldighet,
att i Kommunförbundet verka för att påverka Sjöbo kommun att ändra
sitt beslut om folkomröstning samt
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att anta ett uttalande som riktar sig mot majoritetens i Sjöbo beslut om att
folkomrösta om flyktingars framtid.
Stockholm den 9 november 1987

Iris Birath

Ann-Marie Strö rnberg

gotab
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