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Tid 
Tisdagen den 20 oktober 2015 kl. 8:40-9:00 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§ 84 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (FP) 
 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Johan Persson 
ordförande  
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§ 84 

Kalmar kommuns strategi med anledning av 
flyktingsituationen 
Dnr KS 2015/0903 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 oktober 2015. 
 
Förslag till Kalmar kommuns strategi med anledning av flyktingsituationen den 
18 oktober 2015. 

Bakgrund 
Flyktingströmmen fortsätter att nå Sverige. Hittills har det handlat om 
flyktingar som når Sverige i första hand via Tyskland och Danmark och som 
kommer till Trelleborg och Malmö. I ett första läge handlar det för dessa 
personer om att få grundläggande behov tillfredsställda såsom tak över 
huvudet, mat, en sovplats och viss sjukvård.  
 
Länsstyrelsen i Kalmar län ska den 22 oktober 2015 lämna ett underlag till 
Migrationsverket om möjligheten för kommunerna i länet att få fram tillfälliga 
akutboendeplatser för asylsökande. Efter det att underlaget lämnats antas att 
Migrationsverket hänvisar flyktingar till Kalmar kommun. Kalmar kommun 
räknar med att staten kompenserar kommunen för sina kostnader.  
 
Ett förslag till strategi har tagits fram för att dels beskriva det aktuella läget och 
utifrån krisledningsplan m.m. tydliggöra krisberedskapen i kommunen. I 
strategin finns även en beskrivning av befintliga boenden samt skrivningar om 
ensamkommande flyktingbarn. Vidare redovisas en plan för ökad bostads-
produktion och ett faktaunderlag om bland annat länets och kommunens 
ålderstruktur. 

Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela Länsstyrelsen i Kalmar 
län att Kalmar kommun i ett första skede är beredda att ta emot 300 asyl-
sökande flyktingar utöver det antal kommunen sedan tidigare tecknat avtal 
kring. Dessa 300 flyktingar kan tidigast tas emot tre veckor efter det att 
länsstyrelsen informerats om antalet.  
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar Kalmar kommuns strategi med anledning av 
flyktingsituationen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande medges rätt att, efter samråd med vice 
ordförandena i kommunstyrelsen, köpa och sälja fastigheter upp till 150 gånger 
prisbasbeloppet per fastighet. Beslutanderätten gäller för fastigheter som ska 
användas för boende för ensamkommande barn där kommunen själv kommer 
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att bedriva verksamhet. Delegationsbesluten ska anmälas till kommunstyrelsen 
i sedvanlig ordning.  
 
Kommundirektören ges rätt att fatta övriga nödvändiga beslut med anledning 
av denna strategi. Besluten ska redovisas löpande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
 
Besluten gäller till och med den 30 juni 2016 eller tills annat beslut fattas.  
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