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§ 56

Motion av Simon Alm (SD) om tillämpning av bosättningslagen 

KSN-2018-1171 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 

Det är mycket viktigt att Uppsala kommun tillämpar likabehandlingsprincipen. Allt annat leder 
kommunens utveckling i fel riktning. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i en motion väckt den 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun endast 
ordnar med uppehälle för nyanlända invandrare under den enligt lagen kortast möjliga tiden. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hanna (-) med flera yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 20 mars 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 2 april 2019 § 102. 
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§ 102

Motion av Simon Alm (SD) om tillämpning av bosättningslagen 

KSN-2018-1171 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Det är mycket viktigt att Uppsala kommun tillämpar likabehandlingsprincipen. 

Sammanfattning 

Simon Alm (SD) har i en motion väckt 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun endast ordnar 

med uppehälle för nyanlända invandrare under den enligt lagen kortast möjliga tiden. 

Yrkande 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till motionen och 
finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 mars 2019. 
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Kommunfullmäktige 

Motion av Simon Alm (SD) om tillämpning av bosättningslagen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Simon Alm (SD) har i en motion väckt 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun endast 
ordnar med uppehälle för nyanlända invandrare under den enligt lagen kortast möjliga tiden. 
 
Beredning  
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
Bosättningslagen tillkom 2016 för att alla kommuner i Sverige skulle ta ett delat ansvar för 
gruppen nyanlända. Lagen innebär bland annat att en kommun är skyldig att efter anvisning ta 
emot ett visst antal nyanlända för bosättning. Sedan lagen infördes och fram till slutet av 2018 
har Uppsala kommun tagit emot cirka 1 500 personer. Sedan 2016 har kommuntalet minskat 
från 616 till 206 anvisade personer under 2019.  
 
Bosättningslagen tolkas olika i olika kommuner. Vissa kommuner ser bosättningslagen som 
ett tillfälligt åtagande under etableringstiden, vilket är mellan 2 och 3 år, och kräver därefter 
att de nyanlända själva ordnar sitt boende.  
 
Andra kommuner har förlängt tiden för upplåtelsen av bostaden alternativt erbjudit 
hyresgästerna att ta över kontraktet. Anledningen till det är att det är svårt för nyanlända att 
själva ordna ett boende på öppna marknaden utan kontakter eller en ekonomi som tillåter köp 
av bostad. I flera kommuner är det också svårt att på 2 - 3 år ha kommit tillräckligt långt fram 
i kön till hyresrätter för att få en lägenhet. 2018 krävdes i snitt sju års kötid för att få en 
lägenhet genom Uppsalas bostadsförmedling.   
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Uppsala kommun valde tidigt att inte ställa upp tillfälliga baracker eller att i någon större 
omfattning bygga om lokaler till tillfälliga bostäder. Kommunen satsade istället från början på 
att erbjuda fullgoda bostäder, dock med tidsbegränsade avtal i form av andrahandskontrakt.  
 
I december 2018 beslutade kommunstyrelsen att erbjuda barnfamiljer med permanent 
uppehållstillstånd och kvotflyktingar möjlighet till förstahandskontrakt efter att de bott en tid 
och skött sina åtaganden. En majoritet av de som anvisats erbjuds inte förstahandskontrakt då 
det i juli 2016 togs beslut om att i första hand ge personer som kommer till Sverige tillfälliga 
uppehållstillstånd. Innan kommunen erbjuder förstahandskontrakt görs också en särskild 
undersökning avseende störningshistorik och hyresskulder.  
 
Nyanlända erbjuds lägenheter från Uppsalahem, privata fastighetsägare eller ur kommunens 
bostadsbestånd. Möjligheten att ta över kontraktet på lägenheten gäller enbart hyresrätter. 
Uppsalahem ställer sig positiva till övertagande av kontrakt då de ser resursfördelar med 
permanenta avtal under förutsättning att den blivande hyresgästen blir godkänd.  
 
I propositionen till bosättningslagen framkommer det att regeringens intention är att 
kommunerna i så stor utsträckning som möjligt bör erbjuda de nyanlända som omfattas av 
anvisningarna permanenta bostäder. Personerna som kommer till kommunen blir en del av 
kommunens nya invånare. Det är därför viktigt att beakta mottagandet av nyanlända i 
planeringen av bostadsförsörjningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 
 



Motion om tillämpning av bosättningslagen 
Utvecklingen av Uppsala kommun har hämmats under många år av för stort invandringsmottagande. 
Därtill har en del viktiga avseenden gått åt fel håll såsom trygghet och sammanhållning. 

I Uppsala har flera hundra bostäder upplåtits med anledning av bosättningslagen, som tvingar 
kommunen att ordna med uppehälle till nyanlända invandrare under två år. I Nacka kommun har man 
valt att prioritera sina egna invånare och den ordinarie bostadskön när de två åren har gått. 

I Uppsala kommun finns en möjlighet att kunna få loss hundratals bostäder till den ordinarie bostadskön 
om kommunen väljer att ta rygg på Nacka i frågan. Det är bostäder som behövs då Uppsala och Nacka 
genensamt har problem bostadsköer. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att Uppsala kommun endast ordnar med uppehälle för nyanlända invandrare under den enligt 
lagen kortast möjliga tiden. 

Uppsala den 26 februari 2017 

Simon 
Grupp' dare (SD) 
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