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    Dnr KS-2020-20 

§ 71. Svar på motion från Ylva Lundin (SD) och Martin Wahlsten 
(SD) om avskaffandet av förtur och förstahandskontrakt för 
nyanlända 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen från Ylva Lundin (SD) och Martin Wahlsten 
(SD) med hänvisning till tidigare svar på motioner och interpellationer med liknande innehåll, 
samt kommunstyrelsens beslut Dnr KS-2020-156 från den 29 september. (Bilaga 14) 

 

Ärendebeskrivning 
Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) yrkar i motion daterad 2020-01-09 att 
kommunens överenskommelse med Östhammarshem avseende bostadstilldelning för 
nyanlända sägs upp och att ordningen avvecklas skyndsamt.  

Förslag att avskriva motionen har återremitterats för formell beredning. Svar föreligger. I 
svaret hänvisas till följande ärenden.  

Motion från Martin Wahlsten (SD) och Peter Brandt (SD) med diarienummer KS-2018-62. 
Motionens yrkande är att upphöra med att ge nyanlända förtur till Östhammarshems 
lägenheter. (Motion och svar finns med som beslutsunderlag.) Motionen behandlades på 
fullmäktiges sammanträde 2018-03-27, § 34, det vill säga före motionen som behandlas i 
detta ärende lämnades in samt före valet.  

Motion från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) med diarienummer KS-2018-910. 
Motionens yrkande är att upphöra med ordningen att ge nyanlända förtur i Östhammarshems 
bostadskö. (Motion och svar finns med som beslutsunderlag.) Motionen behandlades på 
fullmäktiges sammanträde 2019-09-24, § 117, det vill säga före motionen som behandlas i 
detta ärende lämnades in.  

Interpellation från Ylva Lundin (SD) med diarienummer KS-2019-775. Frågorna som 
behandlades var vilka beslut som finns kring tillämpningen av bosättningslagen och 
överenskommelsen med Östhammarshem. (Interpellation och svar finns med som 
beslutsunderlag.) Interpellationsdebatten var 2019-12-17, § 191, det vill säga före motionen 
lämnades in.  

Interpellation från Ylva Lundin (SD) med diarienummer KS-2020-41. Interpellationen är en 
fortsättning på föregående interpellation och frågan som behandlades var i vilka styrande 
dokument som togs upp i svaret på den förra interpellationen det fanns ett beslut om 
kommunens tillämpning av bosättningslagen. (Interpellation och svar finns med som 
beslutsunderlag.) Interpellationsdebatten var 2020-02-18, § 11, det vill säga samma 
sammanträde som motionen väcktes.  

Interpellation från Ylva Lundin (SD) med diarienummer KS-2020-557. Interpellationen är en 
fortsättning på tidigare interpellationer och frågan som behandlades är när underlag för beslut 
om kommunens bostadsförsörjning av nyanlända ska läggas fram till kommunstyrelsen. 
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(Interpellation och svar finns med som beslutsunderlag.) Interpellationsdebatten var  
2020-09-22, § 99.  

Kommunstyrelsen behandlade överenskommelse mellan Östhammarshem och kommunen 
2020-09-29, § 213, och beslutade då att godkänna överenskommelsen som rör 
bostadsförsörjning för nyanlända. (Ärendet har diarienummer KS-2020-156.)  

Kommunstyrelsens beslut överklagades av Ylva Lundin och Martin Wahlsten med grunderna 
att man anser att det bryter mot lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen som finns i 
kommunallagens 2 kapitel. Kommunstyrelsen bemött överklagan i yttrande till 
Förvaltningsrätten. Dom har inte meddelats ännu. (Ärendet har diarienummer KS-2020-689.) 

Beslutsunderlag 
Svar 

Motion 

Tidigare motioner och interpellationer med liknande innehåll 

Protokollsutdrag KS 2020-09-29, § 213 (diarienummer KS-2020-156) samt överklagan 

Ärendets behandling  
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2020-02-18, § 8 och överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Vid beredning i kommunstyrelsen 2021-02-09, § 6, lämnade Ylva Lundin (SD) och Martin 
Wahlsten (SD) en skriftlig reservation. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 2021-03-02, § 13, var Kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att avskriva motionen från Ylva Lundin (SD) och Martin 
Wahlsten (SD) om avskaffandet av förtur och förstahandskontrakt för nyanlända från vidare 
handläggning. Avskrivningen sker med hänvisning till att det beslut kommunstyrelsen fattat 
om att godkänna den överenskommelsen som motionen yrkar på ska sägas upp. 
Kommunfullmäktige beslutade efter yrkande från Ylva Lundin (SD) med flera att Ärendet 
återremitteras för formell beredning i kommunstyrelsen. Ärendet återremitterades med 
minoritetsåterremiss.  

Vid beredning i arbetsutskottet avstod Martin Wahlsten (SD) från att delta i beslutet.  

Vid beredning i kommunstyrelsen 2021-04-13, § 82, yrkade Martin Wahlsten (SD) bifall till 
motionen. Ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag (avslag på motionen) mot 
yrkandet och fann att kommunstyrelsen biföll arbetsutskottets förslag. Martin Wahlsten (SD) 
och Ylva Lundin (SD) reserverade sig mot beslutet.  

Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Pär-Olof Olsson (M) med bifall av Julia Carlström (L), Ylva Lundin (SD) och Lars O. 
Holmgren (BoA) yrkar att fullmäktige beslutar att överenskommelsen omförhandlas för att 
uppnå likabehandling av personer som är i behov av kommunens stöd till bostad. (Motivering 
återfinns under protokollsanteckning.) 
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Jacob Spangenberg (C) med bifall av Margareta Widén Berggren (S) och Bertil Alm (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Jacob Spangenberg (C) med bifall av Margareta Widén Berggren (S) och Tomas Bendiksen 
(S) yrkar avslag på Pär-Olof Olssons (M) yrkande. Ordförande tolkar yrkandet som bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Jacob Spangenbergs (C), Margareta Widén Berggrens (S) 
och Tomas Bendiksens (S) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag till beslut mot Pär-
Olof Olssons (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Votering 
Votering begärs. 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för att besluta att överenskommelsen omförhandlas för att uppnå likabehandling av 
personer som är i behov av kommunens stöd till bostad. 

Resultat (se voteringsrapport för detaljer):  

 Ja 25 
 Nej 21 
 Avstår 3 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Protokollsanteckning 
Överenskommelse mellan Östhammarshem och kommunen reglerar nyanländas rätt till 
bostad och möjligheten till förstahandskontrakt. Överenskommelsen är följd av 
”flyktingkrisen” 

Överenskommelsen avser endast nyanlända.  

Moderaterna anser att överenskommelse ur ett likabehandlingsperspektiv skall omfatta alla 
som söker bostad med offentligförsörjning. Nuvarande överenskommelse ger nyanlända rätt 
till förstahandskontrakt med 150 dagar kvar av etableringsersättningen. Till detta garanterar 
kommunen en hyresgaranti på 12 månader.  

Moderaterna anser att överenskommelsen ger en grupp bättre möjligheter till 
förstahandskontrakt skall omförhandlas. 

Moderaterna anser vidare att SD yrkande om uppsägning av överenskommelsen vore 
olyckligt. En överenskommelse mellan kommunen och Östhammarshem som reglera 
möjligheten till socialakontrakt är till kommunens fördel. 

Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige som svar på SD motion om avskaffande av 
förtur och förstahandskontrakt för nyanlända blir 

Moderaterna yrkar att överenskommelsen omförhandlas för att uppnå likabehandling av 
personer som är i behov av kommunens stöd till bostad. 
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