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§ 172
Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö (KS 2019.233)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion med förslag om att kommunstyrelsen ska utreda 
möjligheten att bilda en egen bostadskö, där Vallentunas invånare premieras. 
Sverigedemokraterna anser att den tid som den enskilde har varit folkbokförd i kommunen 
ska vara meriterande.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Detta då kommunen har ett litet 
lägenhetsbestånd och införande av en egen kö kan förväntas vara kostnadsdrivande – antingen 
för skattekollektivet eller för den enskilde.
Möjligheten att premiera ungdomar eller folkbokförda i kommunen finns även utan att skapa 
en egen kö. Fastighetsägaren kan ställa upp villkor, så som förtur för Vallentunabor, även vid 
användning av Stockholms bostadsförmedling.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (SD) om egen bostadskö
 Motion (SD) om Vallentunas bostäder främst till Vallentunas invånare
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (SD) om att bilda en 
egen bostadskö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Sverigedemokraterna har väckt en motion med förslag om att kommunstyrelsen ska 
utreda möjligheten att bilda en egen bostadskö, där Vallentunas invånare premieras. 
Sverigedemokraterna anser att den tid som den enskilde har varit folkbokförd i 
kommunen ska vara meriterande.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Detta då kommunen har ett 
litet lägenhetsbestånd och införande av en egen kö kan förväntas vara 
kostnadsdrivande – antingen för skattekollektivet eller för den enskilde. 
Möjligheten att premiera ungdomar eller folkbokförda i kommunen finns även utan 
att skapa en egen kö. Fastighetsägaren kan ställa upp villkor, så som förtur för 
Vallentunabor, även vid användning av Stockholms bostadsförmedling.

Össebyhus
AB Össebyhus är ett av Vallentuna kommun helägt allmännyttigt 
bostadsbolag. Bolagets fastigheter förvaltas av förvaltaravdelningen på Vallentuna 
kommun.

AB Össebyhus har sex stycken flerbostadshus på Fornminnesvägen varav 
ett seniorboende. Det finns totalt 96 lägenheter. Alla lediga lägenheter fördelas via 
Stockholms Bostadsförmedling.

Stockholms bostadsförmedling
Stockholms bostadsförmedling styrs av Stockholms stads kommunfullmäktige och 
förmedlade under föregående år sammanlagt 15 030 bostäder. 
Förmedlingsverksamheten bedrivs i 23 av Stockholms läns 26 kommuner såväl som 
runt om i regionen, bland annat i Västerås, Eskilstuna och Nyköping. Bland kunderna 
finns både privata och kommunala fastighetsägare.

Förmedlingstjänsten är kostnadsfri för Össebyhus och medför en egen kontaktperson 
såväl som en tydlig och transparent process. Tjänsten inkluderar allt ifrån 
annonsering och intresseanmälningar samt arrangerar visningar.

Som fastighetsägare bestämmer man själv vilka villkor man vill ställa på hyresgästen. 
Villkoren kan exempelvis handla om betalningsförmåga och anställningsform. 
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Fastighetsägaren kan även kravställa att spekulanterna ska vara folkbokförda inom en 
viss kommun.

Beroende av fastighetsägarens villkor kan annonseringen av bostäder riktas till vissa 
grupper av spekulater. När lägenheten ska förmedlas samlar bostadsförmedlingen in 
nödvändig information och intyg som styrker att hyresgästen uppfyller de angivna 
villkoren. Fastighetsägaren ansvarar dock själv för att ta boendereferenser och skriver 
avtal med hyresgästen.

Att stå i bostadskön kostar 200 kr/år för den enskilde och är möjligt för de som fyllt 
18 år och har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. 

En gemensam kö i Stockholmsregionen ger vissa fördelar, även på individnivå. De 
sökande får tillgång till en större marknad och möjlighet till stordriftsfördelar vad 
gäller hantering finns i ett större bestånd. Vid ändrade arbets-, studie- eller 
familjeförhållanden kan kötid i en större förmedling vara gynnsamt.

Att skapa en egen kö
Att införa en egen bostadskö skulle medföra kostnader, utöver systemstöd krävs 
sannolikt viss administrativ hantering vilket medför personalkostnader. De kostnader 
som uppstår skulle delvis kunna finansieras genom årsavgifter för de som önskar stå i 
bostadskön. Men utifrån bostadsbeståndets storlek kan samma stordriftsfördelar som 
finns inom Stockholms Bostadsförmedling ej uppnås och utbudet av olika 
lägenhetsstorlekar skulle vara begränsat. Att stå i flera köer skulle även medföra flera 
köavgifter och därmed ökade kostnader för den enskilde. 

Om fastighetsägaren önskar, kan man inom ramen för bostadsförmedlingen lägga till 
villkor, så som att spekulanterna ska vara folkbokförda i kommunen. 
Fastighetsägaren kan även upplåta en del av beståndet som ”ungdomslägenheter” och 
ställa villkor kring spekulanternas ålder.

Boverket konstaterar att någon form av förturssystem är relativt vanligt bland 
kommunala bolag. Bland de grupper som relativt ofta ges förtur listas hemlösa, 
personer med lättare funktionsnedsättning, äldre, studenter, ungdomar, självbosatta 
nyanlända personer samt kvinnor i behov av skyddat boende. 1

Exempel från Sigtuna
I Sigtuna har Sigtunahem, som förvaltar 4800 lägenheter, tidigare haft en egen 
bostadskö. Kommunen har dock gett bolaget i uppdrag att stänga den egna 
bostadskön och istället öppna en bostadsförmedling, för att erbjuda sig att förmedla 
även privata fastighetsägares bostäder. 

Sigtuna Bostadsförmedling blir ett fristående dotterbolag till SigtunaHem, och ska 
bära sina egna kostnader. Bostadsförmedlingen kommer därför att ta ut en avgift om 
200 kr/år för de som står i bostadskön. Man kommer också att ta ut en avgift på 625 

1 Boverket (2020). Bostadsförmedling, förtur och service. 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsforsorjning/kommunern
as-verktyg/bostadsformedling/ Hämtad 2020-07-15.
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kronor när en lägenhet förmedlas. Avgifterna syftar till att täcka kostnaderna för 
förmedlingen.

Handlingar
1. Motion
2. Tjänsteskrivelse

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Teknik- och fastighetsförvaltningen
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Motion till Vallentuna kommunfullmäktige

Vallentunas bostäder främst till Vallentunas invånare

Bostadssituationen är för många i vår kommun svår.
Våra ungdomar har mycket svårt att få en bostad i kommunen, om de inte har möjlighet att köpa ett
boende.

I kommunen byggs det nu hyreslägenheter och enligt prognos skall de under en lO-årsperiod öka

från 3,5 o/o tll 6 %. Av den anledningen anser vi att de som redan bor här, Vallentunabor, i första
hand skall ha möjlighet att få en hyreslägenhet i Vallentuna.

Att behålla den ungdom som växer upp i Vallentuna bidrar inte bara till bättre tillväxt utan också till
nya initiativ och förbättringar i kommunen.

Vi vill därför, att tiden som den bostadssökande varit folkbokförd i Vallentuna ska vara meriterande
Det ger vår unga möjlighet att bo kvar i kommunen, där de känner trygghet och med närhet till
föräldrar och vänner.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi ott:

Kommunstyrelsen utreder möjligheten att bilda en egen bostadskö, dtir Vollentunos invånare
premieros,

För Sverigedemokraterna i Vallentuna

Mona Jansson Martin Siltanen
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