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§ 72 Dnr 2016/00676  

Svar på motion: Folkomröstning angående kommunalt 
invandringsmottagande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen då ämnet för folkomröstningen inte 

ryms inom den kommunala kompetensen.  

Sammanfattning  

Linnea Bjuhr (SD) har överlämnat en motion till fullmäktige med förslaget 

att kommunen ska hålla en kommunal folkomröstning om 

flyktingmottagandet. Motionären menar att flyktingmottagandet skapar 

problem bl.a. vad gäller kommunens bostadssituation och ekonomi. 

Dessutom menar motionären att flyktingsituationen leder till ökad social oro 

i kommunen. Motionären framför också att kommunen ska vara en 

demokratisk kommun som uppmuntrar till kommunala folkomröstningar. 

Juridiska förutsättningar för folkomröstning 

De juridiska förutsättningarna för kommunala folkomröstningar återfinns i 

kommunallagen (SFS 1991:900) samt i lagen om kommunala 

folkomröstningar (SFS 1994:692).  

I kommunallagens (KL) 5 kap. 23 § framgår att ett ärende om att hålla 

folkomröstning i en viss fråga får väckas i fullmäktige om 10 % av de 

röstberättigade kommunmedlemmarna, inom en sex månaders period, så 

begär. Enligt 5 kap. 34 § KL kan folkomröstning även hållas efter beslut av 

fullmäktige som ett led av beredningen av ett visst ärende.  

Om fullmäktige beslutar att hålla en kommunal folkomröstning ska 

föreskrifterna i lagen om kommunala folkomröstningar följas. I korthet 

innebär detta att en kommunal folkomröstning får i stort sett lika stora 

administrativa och kostnadsmässiga effekter som vid ett allmänt val. 

Juridiska förutsättningar för kommuner inom migrationspolitikens 

område 

Sveriges migrationspolitik handhas av riksdag och regering och faller 

därmed inte inom den kommunala kompetensen, vilken föreskrivs i 2 kap. 1 

§ kommunallagen samt i lagen om vissa kommunala befogenheter (SFS 

2009:47). Migrationspolitik är med andra ord inte en kommunal fråga och 

en folkomröstning i frågan på kommunal nivå skulle därför inte leda till 

något. Oavsett utfall så kan kommunen inte agera utifrån resultatet, då 

kommunen saknar laglig grund och mandat att agera i migrationspolitiken. 
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Det finns idag gällande lagstiftning som reglerar mottagandet och 

fördelningen av nyanlända till landets kommuner. En kommun är skyldig 

enligt 5 § lag (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 

för bosättning, att efter anvisning ta emot nyanlända. Av förordning (SFS 

2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner § 2 framgår att det 

totala antalet nyanlända som omfattas av kommunanvisning under år 2017 

är 23 600. För Uppsala län är antalet 1 031 och för Håbo kommun 84 st. 

Av förordning (SFS 2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 

för bosättning § 5 framgår att det är länsstyrelsen som beslutar om 

fördelning av länstalet till länets kommuner. Enligt 9 § lag (SFS 2016:38) 

om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning kan 

länsstyrelsens beslut om fördelning inte överklagas. 

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelsens förvaltning 

bedömningen att en folkomröstning så som den föreslås i motionen inte är 

förenlig med den kommunala kompetensen eller med gällande lagstiftning, 

så till vida att kommunen saknar laglig grund att agera utifrån 

folkomröstningens resultat. Mottagandet regleras i lag och förordning och är 

därmed inget som kommunen kan påverka. Av denna anledning skulle en 

folkomröstning i frågan bli verkningslös.  

En kommunal folkomröstning kostar dessutom ca 500 tkr att genomföra och 

att gå vidare med en kommunal folkomröstning i en fråga där kommunen 

saknar mandat att agera kan inte, enligt förvaltningens mening, anses vara 

en försvarbar hantering av kommunala skattemedel.  

Därmed föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-05-29 § 114 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 88 

Tjänsteskrivelse 2016-12-19 

Motion 2016-12-12 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar:  

- att motionen bifalles och genomförs i samband med ordinarie val  

- att utfallet av en omröstning ses som en riktlinje för den kommunala viljan 

att beakta i det politiska arbetet.  

 

Rasmus Kraftelid (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 

kommunstyrelsens förslag till beslut och Michael Rubbestads (SD) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut eller Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären för kännedom 

Kansliet 

 

 

 


