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Nr. 42 Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 
KSN-2015-0359 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna överenskommelse med Länsstyrelsen i Uppsala län enligt ärendets bilaga 1, 
samt 
 
att uttala att om asylsökande flyktingar som får uppehållstillstånd ökar kraftigt i förhållande 
till aktuell prognos och behovet av anvisningsbara platser översstiger överenskommen nivå är 
kommunen beredd att ta upp en ny förhandling med Länsstyrelsen i Uppsala län 
 
Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för avslag på förslaget. 
 
Uppsala den 15 april 2015 
Marlene Burwick/Astrid Anker 
 
I ärendet deltagande: 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg Rahima Ortac, Gustaf Lantz (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP), Hanna Viktoria Mörck (V), Marta Obminska, 
Therez Olsson, Louise Landerholm Bill (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), 
Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 
 
Dessutom närvarande: 
Eva Christiernin (S), Johan Lundqvist (MP), Daniel Rogozinski (V), Anna Manell (FP) och 
Anne Lennartsson (C). 
 
Ärendet 
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 22 januari 2015 föreslagit kommun-full-
mäktige besluta planera för mottagande av 150 nyanlända flyktingar mm som har beviljats 
uppehållstillstånd och som är i behov av hjälp med sin bosättning (så kallade anvisningsbara 
platser). Vidare att om asylsökande flyktingar som får uppehållstillstånd ökar kraftigt i 
förhållande till aktuell prognos och behovet av anvisningsbara platser överstiger överens-
kommen nivå är kommunen beredd att ta upp en ny förhandling med Länsstyrelsen i Uppsala 
län. FP-ledamoten har avgivit särskilt yttrande (bilaga 2). 
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Med nämndens förslag som grund har förslag till överenskommelse med länsstyrelsen 
utarbetats. 
 
Föredragning 
Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för att teckna överenskommelse med länets kommuner 
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. Arbetsförmedlingen fastställer 
länstalen utifrån sin prognos om antalet asylsökande och Länsstyrelsen föreslår en fördelning 
mellan kommunerna. Förslaget om mottagande för Uppsala kommuns del omfattar i år 1 381 
flyktingar, inklusive ensamkommande barn samt behov av 755 anvisningsplatser. Från och 
med i år omfattar överenskommelsen om mottagande enbart personer som får uppehålls-
tillstånd och som anmält behov av hjälp med sin bosättning. 
 
Kommunerna ansvarar för att ta emot personer som fått uppehållstillstånd, såväl de som 
bosätter sig på egen hand som de som behöver hjälp med bosättning.  
 
På grund av att det inte funnits tillräckligt många anvisningsplatser i kommunerna finns det 
ett stort antal flyktingar med uppehållstillstånd i Migrationsverkets mottagningssystem. Enligt 
verkets prognos behöver Sverige ha beredskap för att ta emot mellan 80 000 och 105 000 
asylsökande 2015. 
 
Behovet av anvisningsplatser är således mycket stort men det finns inte förutsättningar att 
tillgodose ett så stort behov som 755 platser under 2015. Under 2014 kunde inga bostäder 
anvisas. Därför föreslås kommunfullmäktige godkänna en överenskommelse om att ta emot 
150 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas till kommunen.  
 
Kommunen är öppen för nya förhandlingar om antalet asylsökande flyktingar som för uppe-
hållstillstånd ökar kraftig 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att anordna anvisningsplatser medför ökade kostnader för bosättningen, men hur stora beror 
på vilka lösningar kommunen gör. Kostnaderna för bosättningen finansieras inom ramen för 
den schablonersättning kommunen får för att ta emot nyanlända samt genom de återsökningar 
som är möjliga att göra. 
 
Bilaga 
Reservation (SD) 
 
Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag. Beslutet innebär för 
Uppsala kommun ett stort åtagande. I september 2014 beslutade kommunfullmäktige att utöka 
mottagandet av vissa nyanlända från 0 till 50 personer. Det bokslut som presenterats för 2014 
visar att kommunen inte klarade av ta emot några av dessa personer under samma år. Detta 
berodde på att bostadsbristen var akut med drygt 94 000 bostadssökande och ett beräknat 
behov av 10 000 bostäder. 
 
  



 
Eftersom bostadssituationen inte förändrats sedan hösten 2014 är det mycket ansvarslöst att 
ingå denna överenskommelse med Länsstyrelsen i Uppsala län. Det är orealistiskt att utan 
omfattande resurser leva upp till överenskommelsen. Antingen leder detta till att stora resur-
ser måste avsättas eller att kommunen ingår en överenskommelse som inte går att klara av. 
 
Enligt överenskommelsen ska Uppsala kommun ordna 150 anvisningsplatser. Det innebär  
att ungefär 10 procent av bostadsproduktionen i kommunen ska tas i anspråk under året för 
mottagandet. Detta vore ett stort svek mot de drygt 94 000 personer som står i Uppsalahems 
bostadskö och är inte något som Sverigedemokraterna kan ställa sig bakom. 
 
Enligt det ursprungliga förslaget från länsstyrelsen ska kommunen ta emot 1 381 personer, 
varav 755 st är anvisningsplatser. Det totala mottagandet syns ingenstans i den överenskom-
melse som kommunstyrelsen beslutade om. I beskrivningen av ärendet framgår inte heller på 
något sätt varför kommunstyrelsen föreslogs besluta om 150 anvisningsplatser. 
 
Antalet anvisningsplatser förefaller vara högst godtyckligt, där de rödgröna partierna vill 
framstå som bättre än Alliansen, trots att förutsättningarna inte förbättrats i år jämfört med 
föregående år. Den dåvarande borgerliga majoriteten fattade under 2013 beslut om 0 anvis-
ningsplatser och under 2014 om 50 platser. Eftersom förutsättningarna inte förbättrats under 
det gånga halvåret sedan beslutet under 2014 är det märkligt att Alliansen står bakom beslutet 
om 150 platser för 2015. 
 
Sverigedemokraterna har inte sett någon förbättring beträffande bostadssituationen, kom-
munens ekonomi eller annat relevant som kan motivera ett utökat invandringsmottagande. 
Situationen har snarare förvärrats under varje år av såväl rödgrönt som borgerligt styre. 
Uppsala kommun behöver därför en invandringspaus. 
 
Simon Alm (SD) 
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