Motion: Utmana bosättningslagen, minska antalet
migranter!
Bakgrund:
Att Sverigedemokraterna menar att bägaren runnit över är knappast något
nytt. Partiets kärnfråga är och kommer alltid vara tryggheten för våra egna
medborgare. Abstrakta lovord om solidaritet och öppenhet kanske låter
fint, men vad de andra partierna gör i realiteten är att öka segregationen
och hjälper väldigt få.
Konsekvenserna av förd politik kommer vi se över lång tid framöver, hur
stora, det beror på vilka åtgärder vi gör nu. Vi i Sverigedemokraterna är
redo att göra det vi kan för att få stopp på inflödet av ekonomiska
migranter som vi inte kan ta hand om, både till landet och till vår kommun.
Som första steg måste vi motsätta oss grunden till problemet, Lag 2016:38,
eller den så kallade bosättningslagen. Bosättningslagen är enligt oss ett
politiskt hafsverk som kantas av kortsiktigt tänkande och
vanföreställningar. Bosättningslagen är förödande för kommuner som vill
ta ansvar för sina medborgare och slår undan benen för en sund
demografisk utveckling.
Bosättningslagen kan dock utmanas. Vi Sverigedemokraterna vill att Umeå
kommun skall vara delaktig och drivande i att skrota nuvarande system.
Sverigedemokraterna menar att denna lag är så avgörande för en kommuns
självständighet att den hotar och överskrider vår nuvarande grundlag om
kommunalt självstyre.
En kommun är skyldig att planera och anpassa sin verksamhet för att
motsvara sina medborgares förväntningar. Man måste även bostadsplanera
för att hitta en balans där efterfrågan och tillgång hålls inom en hållbar
marginal. Påtvingade ändringar på kort varsel kan slå undan benen på all
planering och skapa oacceptabla negativa effekter.
Om man inte anser att detta skulle bryta mot det grundlagsstadgade
kommunala självstyret, vad är det exakt för självstyre som är
grundlagsstadgat?
Även om vi skulle förlora är det principiellt viktigt att vi gjort det vi kan. Att

stilla sitta och kolla på när problemen i våra stadsdelar ökar, är inte
förlåtligt.
Det pågår just nu juridiska processer och när denna motionen avhandlas i
fullmäktige kanske detta är avgjort. Vår princip att mottaga minsta möjliga
antal ekonomiska migranter kvarstår dock oavsett och detta är en princip
som Umeå kommun skall anamma, helst redan igår.
Med ovan som bakgrund yrkar vi Sverigedemokraterna på:
Att Umeå kommun aktivt motsätter sig bosättningslagen.
Att Umeå kommun mottar det minsta möjliga antal anvisade flyktingar.
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