
 
 

 Motion om avskaffandet av förtur och 
förstahandskontrakt för nyanlända 

 
Den sk Bosättningslagen (Lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) ställer inga 
specifika krav på hur det tvingande tillhandahållandet av bostad ska lösas och anger inte heller hur länge ansvaret 
för att tillhandahålla bostaden ska gälla. Det är således upp till den enskilda kommunen att avgöra hur skyldigheten 
att ta emot en nyanländ ska fullgöras i varje enskilt fall.  
 
SKR föreslår följande lösningar för kommuner att klara av sin mottagning: förstahandskontrakt via det kommunala 
bostadsbolaget eller privata hyresvärdar, hyra av lägenheter från allmännyttan och privata hyresvärdar och upplåtelse 
i andra hand till nyanlända samt nyproduktion av modulbostäder. 
 
Från praxis runt om i landet känner vi också till lösningar i form av vinterbonade husvagnar, vandrarhem etc samt 
inköp av bostadsrätter och hus som ställs till de nyanländas förfogande. Det förekommer också att 
stockholmskommuner ordnar och betalar hyreskontrakt under en kortare tid för ”sina” nyanlända i mindre 
kommuner med lediga bostäder, ex. Tierp och Kramfors, och därmed överlåter det långsiktiga försörjningsansvaret 
på den mindre kommunen. 
 
Det är också många kommuner som begränsar sitt åtagande till att endast tillhandahålla bostad under en begränsad 
tid. 
 
Östhammars kommun har valt att lösa sitt ansvar enligt bosättningslagen med att ingå ett avtal med 
Östhammarshem med innebörden att 12 – 22 lägenheter per år tilldelas nyanlända. Dessa lägenheter erbjuds alltså 
inte de sökande som står i Östhammarshems ordinarie bostadskö utan går i stället direkt till de nyanlända. I avtalet 
ingår också att de nyanlända som fått dessa lägenheter, efter en tid och på generösare villkor än de som gäller för 
ordinarie hyresgäster hos Östhammarshem, ges förstahandskontrakt. 
 
En undersökning från Hyresgästföreningen visar att 60 procent av kommunerna upplever att bosättningslagen gett 
upphov till undanträngningseffekter på bostadsmarknaden. Detta är också det som sker i Östhammars kommun 
eftersom Östhammarshem inte har några tomma lägenheter och har ca. 2 000 personer i sin bostadskö. 
 
Effekten av det ovan beskrivna är att kommunen systematiskt och över tid (minst 4 år) har tillämpat en ordning där 
andra länders medborgare prioriteras framför de egna kommuninnevånarna vid tilldelning av bostad.  
 
Förtur i kommunala bolag och stiftelsers bostadsköer innebär att lägenheter försvinner utom räckhåll för vanliga 
bostadssökande. Det görs extraordinära bosättningsinsatser som svenska medborgare per definition är uteslutna 
från att ta del av. Här är det befogat att tala om att det sociala kontraktet bryts. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi: 
 
att kommunens överenskommelse med Östhammarshem avseende bostadstilldelning för nyanlända 

sägs upp och att ordningen avvecklas skyndsamt 
 
 
 
 
 
Östhammar den 20200109 
 
 
 
Martin Wahlsten                        Ylva Lundin 
Gruppledare (SD)                      Ledamot (SD) 

   

  


