
 

För oss socialdemokrater är det grundläggande att människor på flykt ska få hjälp. Vi värnar 
därför den internationella asylrätten. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. Inget land i 
Europa har tagit emot så många asylsökande det senaste decenniet i förhållande till sin 
befolkning. De människor som får skydd i Sverige ska kunna etablera sig här på ett bra sätt – så 
att vi kan upprätthålla höga ambitioner för jobb, välfärd och trygghet. Det måste påverka vår 
migrationspolitik. 
 
Vi ger idag följande besked om Socialdemokraternas migrationspolitik framöver: 
 

 Vi fortsätter arbetet i EU och globalt för att få fler länder att ta sitt ansvar för människor 
på flykt. Biståndet från Sverige och från EU behöver i högre utsträckning stödja 
människor och regioner där många är på flykt och motverka de bakomliggande orsakerna 
till att människor flyr. 
 

 Den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast. Vår lagstiftning kan inte 
väsentligen skilja sig från övriga länders i EU. I takt med att gemensamma regler 
förhandlats fram på EU-nivå införs de i Sverige liksom i de andra EU-länderna. Sverige 
ska ta emot sin andel av EU:s totala mottagande sett till vår befolknings storlek, inte mer.  
 

 Mottagandet av asylsökande ska ske i mer ordnad form framöver. De som har rätt till 
skydd och därmed får stanna behöver lära sig svenska, utbilda sig och arbeta och försörja 
sig, och det ska gå snabbare än i dag. Återvändandet för de som får avslag måste öka. 

 
 
Vi presenterar idag följande förslag för en trygg migrationspolitik i en ny tid: 
 

1. Den nya asyllagen ligger fast tills gemensamma regler i EU är på plats  
Den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast. De rättsakter som nu förhandlas i 
EU om gemensamma regler för bland annat uppehållstillstånd, mottagandevillkor och 
identifiering ska sedan införas i Sverige. Då kommer Sverige inte att ha vare sig mer eller mindre 
generösa regler än andra EU-länder. 
 

2. Gränskontroller så länge de behövs och kraftigt förstärkta ID-kontroller vid behov 
De gränskontroller som regeringen införde 2015 är nyligen förlängda till november 2018. Vi 
anser att Sverige, av hänsyn till att värna allmän ordning och inre säkerhet, ska ha gränskontroller 
så länge det behövs för detta. Vi ska också verka inom EU för vår rätt att ha det. Vi har idag ID-
kontroller på flyg och de flesta färjor till Sverige. Vi bedömer inte nu att Sverige behöver 
återinföra ID-kontroller på fler färjor och transportslag, men är beredda att göra det om det 
behövs. 
 

3. Centrala mottagningar för asylsökande  
Vi vill införa centrala mottagningar för asylsökande på ett antal platser i landet innan placering i 
kommuner. Det skulle kunna förkorta handläggningstider, förstärka säkerheten och öka 
återvändandet för de som får avslag.  



 

 
4. Dagens modell med eget boende (EBO) rivs upp  

Dagens modell med eget boende ska avvecklas och ersättas med ett system som motverkar 
segregation – som ett första steg i de kommuner och områden där trångboddhet och den sociala 
problematiken är som störst. 
 

5. Kraftigt utökade åtgärder för att säkerställa asylsökandes identitet 
Vi vill ge Migrationsverket och Polismyndigheten befogenhet att visitera och genomsöka IT-
verktyg för att fastställa identitet. Rättsmedicinalverket ska tillförsäkras kapacitet att ålderspröva 
alla tveksamma fall av omyndighet och inom kort tid från ansökan. Dessa åtgärder skulle bland 
annat innebära att handläggningstiderna kan kortas och rättssäkerheten öka.  
 

6. Fler förvarsplatser och ökade befogenheter att placera i förvar 
Under mandatperioden har regeringen kraftigt ökat antalet försvarsplatser, men vi ser att behovet 
fortfarande är stort. Vi vill ytterligare öka antalet förvarsplatser och utöka möjligheterna att 
placera någon i förvar av säkerhetsskäl eller av identitetsskäl.  
 

7. Tiden för förnyad asylansökan efter avslag och tid med återreseförbud fördubblas 
Tiden innan man kan inkomma med en ny asylansökan efter avslag ska fördubblas från fyra till 
åtta år. Vi vill också förlänga tiden med återreseförbud om man inte lämnar landet frivilligt efter 
avslag, eller vid så kallat uppenbart ogrundad ansökan. Dessa återreseförbud gäller för hela EU. 
 

8. Möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd för den som har fått avslag avskaffas 
Ett antal kommuner har betalat ut pengar för varaktig försörjning till personer som inte har rätt 
att vistas i landet. Det minskar återvändandet och undergräver tilltron till rättssamhället, och 
möjligheten ska därför tas bort. Möjligheten till stöd ska finnas kvar om man inte kan få sin 
avvisning verkställd, eller behöver hjälp med avresa från landet. 
 

9. Möjligheten till att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag 
på asylansökan avskaffas eller minskas kraftigt 

Vi vill minska eller ta bort möjligheten till så kallade spårbyten. Uppehållstillstånd för asyl ska ges 
på grund av skyddsbehov. Uppehållstillstånd för arbete ska ges för att ett jobb behöver utföras 
och det saknas folk i Sverige som kan göra det. Att göra det ena till en genväg för det andra ökar 
risken för människosmuggling, handel med arbetstillstånd och utnyttjande av arbetskraft. 
 

10. Öka stödet till säkerhet och humanitära förhållanden i flyktingläger utanför Europa  
Säkerhetsläget och de humanitära förhållandena inom de stora flyktinglägren utanför Europa – 
både de som står under internationell uppsikt och ännu mer de som inte gör det – är ofta mycket 
svåra och behöver förbättras. Vi vill stärka Sveriges bidrag till detta, men också se till att det blir 
en ännu högre prioritet för EU och världssamfundet. 
 

11. Alla länder vi ger bistånd till eller som Sverige ger viseringslättnader till ska behöva ta emot egna 
medborgare som fått avslag på asylansökan 

Det är en folkrättslig skyldighet för varje land att ta emot sina egna medborgare, men flera länder 
vägrar göra det. Därför behöver fler återtagandeavtal tecknas. Vi menar att varje land som Sverige 
ger viseringslättnader till (till exempelvis diplomater och affärsresande) och länder vi ger bistånd 



 

till också ska behöva teckna återtagandeavtal. Nödbistånd och humanitär hjälp kommer inte att 
villkoras. 
 

12. Internationell människosmuggling ska bekämpas hårdare  
Människosmuggling utsätter hundratusentals migranter för enorma risker och tusentals 
omkommer varje år genom smugglingen. Vi vill ytterligare förstärka det internationella polis- och 
säkerhetssamarbetet. Dagens straff i Sverige för människosmuggling är som lägst två veckors 
fängelse, eller 6 månaders fängelse vid grovt brott – dessa straff behöver skärpas. 
 

13. Det internationella kvotflyktingsystemet inom ramen för FN ska utökas så att ansvaret fördelas på fler 
länder 

I takt med att omvärlden förändras behöver vi också anpassa de verktyg vi har för att hantera den 
globala migrationen. FN:s kvotflyktingsystem är ett tryggt och säkert system, men det måste 
förstärkas och förbättras så att ansvaret fördelas på fler länder. Fler ska även kunna återvända till 
sina hemländer under trygga och säkra förhållanden. 
 

14. Sverige ska vara pådrivande för att stödja fler länders kapacitet att ta emot och integrera migranter för 
att åstadkomma en bättre hantering av migration i världen  

Sverige och EU ska bistå länder som tar emot många flyktingar, för att exempelvis stärka 
rättigheter och möjligheter till utbildning och arbete. Stödet kan också bestå i information till 
migranter om faror med flyktingsmuggling och om konsulärt stöd för att kunna återvända. 


