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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 78 

 

Diarienr: KS-2021/00406 

Motion 11/2021: Utmana bosättningslagen, 

minska antalet migranter; Maria Nilsson och Petter 

Nilsson (SD) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå motion 11/2021: Utmana bosättningslagen, minska antalet 

migranter. 

 

Reservation 

Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-04-26 yrkar Maria Nilsson 

och Petter Nilsson (SD): 

 

att Umeå kommun aktivt motsätter sig bosättningslagen.  

 

att Umeå kommun mottar det minsta möjliga antal anvisade flyktingar. 

 

Partiet har i motionen ifrågasatt hur riksdagen genom denna lagstiftning 

har påverkat det grundlagsstadgade kommunala självstyret. Enligt 

grundlagen är det endast genom lagstiftning som riksdagen kan ålägga 

kommunen uppgifter vilket sker i ett otal olika fall så även i denna fråga. 

Kommunerna har liksom vilken medborgare som helst att följa lagen, vill 

man få tillstånd en ändring i lagstiftningen måste frågan upp på 

regeringens och riksdagens bord. 

 

En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för 

bosättning i kommunen. Länsstyrelsen fastställer årligen fördelningen av 
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de flyktingar som anvisats till länet till kommunerna, enligt förordning 

(2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. I 

beslutet finns ingen övre eller nedre gräns utan är ett fixerat tal. 

 

Umeå kommun har inte för avsikt att begå lagbrott på det sätt 

Sverigedemokraterna föreslår.  

Beredningsansvariga 

Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Christina Sjödin (SD) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S), Mattias Larsson (C) och Nils Seye Larsen (MP) – bifall 

till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till motionen. Kommunstyrelsen 

bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 
Reservation 

Christina Sjödin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2022-01-31 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2022-02-28 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 2022-03-28 
Följande yttrar sig: Petter Nilsson, Hans Lindberg, Anders Ågren, Maja 
Westling, Daniell Andersson, Peter Vigren, Nils Seye Larsen, Mariam 
Salem, Irma Olofsson, Veronica Kerr, Elin Söderberg, Fredrik Rönn, 
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Carinne Sjöberg, Gudrun Nordborg Patrik Brännberg, Ari Leinonen och 
Karl Larsson.  
 
Yrkanden 
Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M), Maja Westling (C), Daniell 
Andersson (V), Peter Vigren (S), Nils Seye Larsen (MP), Mariam Salem 
(MP), Irma Olofsson (S), Veronica Kerr (KD), Elin Söderberg (MP), Fredrik 
Rönn (C), Carinne Sjöberg (L) och Gudrun Nordborg (V) – Bifall till 
kommunstyrelsens förslag (avslå motionen). 
 
Petter Nilsson (SD) – Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 

Maria Nilsson, för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

 

Beslutet ska skickas till 

Motionärerna  
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