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Sammanträdesdatum 
2016-04-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 april 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 19 april 2016 kl. 8:30-8:35 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§ 40 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Christina Fosnes 
ordförande  
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§ 40 

Migrationsverkets förfrågan om aktivering av 
evakueringsboende i beredskapsläge sommaren 2016 
Dnr KS 2015/0903 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 april 2016. 
 
Migrationsverkets förfrågan.  

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått en förfrågan från Migrationsverket om att aktivera 
evakueringsplatser i beredskap under perioden 1 juni 2016 – 31 augusti 2016 
alternativt från 1 juli 2016 – 31 augusti 2016. Sedan tidigare är ett avtal skrivet 
som gäller fram till 31 maj 2016. 
 
Omfattningen är 200 platser som ska kunna beläggas inom 72 timmar efter att 
Migrationsverket aviserat kommunen. Migrationsverkets ambition är att inte 
belägga platserna. De gör en bedömning att de behövs i en form av beredskap. 
Ersättningsreglerna gäller som tidigare enligt asylersättningsförordningen för 
evakueringsplatser. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande: 
Efter kontakter med berörda enheter på flera förvaltningar går det summera 
svaren på följande sätt. Förfrågan gäller under semesterperioden där personal-
försörjningen redan idag är ansträngd. Både socialförvaltningen och omsorgs-
förvaltningen som bemannar boendet med kvalificerad personal söker vikarier 
för sin ordinarie verksamhet. Även Röda Korset som har organiserat de 
frivilliga på boendet har meddelat att de har svårt att ta på sig ansvaret att ta 
hand om och organisera de frivilliga resurserna. Kost och lokalvård går att 
ordna, men 72 timmars framförhållning gör att det krävs någon form av 
beredskap och det innebär extra kostnader i form av personal. Flera har 
framfört att det har varit en tuff vår och att behovet av semester är stort.  
Utifrån ovanstående föreslås att Kalmar kommun meddelar Migrationsverket 
att det inte är möjligt att aktivera evakueringsboende i beredskapsläge 
sommaren 2016. 
 
Kalmar kommun vill avslutningsvis meddela att även om vi säger nej till den 
aktuella förfrågan så innebär det inte ett nej för framtida förfrågningar. 
Kommunens inställning är att försöka bistå Migrationsverket med evakuerings-
platser i så stor omfattning som är möjligt efter sommaren.  

Överläggning 
Kommundirektör Annette Andersson redogör för ärendet. 
 
Under överläggningen föreslår Dzenita Abaza (S) att arbetsutskottet ska 
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande tillägg: 
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”Kalmar kommun ser positivt på att föra en dialog med hyresvärden för att 
möjliggöra att Migrationsverket i egen regi bemannar lokalen under den 
aktuella perioden.” 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
Dzenita Abazas förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med yttrandet från 
kommunledningskontoret att meddela Migrationsverket att Kalmar kommun 
inte har möjlighet att aktivera evakueringsboende i beredskapsläge sommaren 
2016. 
 
Kalmar kommun ser positivt på att föra en dialog med hyresvärden för att 
möjliggöra att Migrationsverket i egen regi bemannar lokalen under den 
aktuella perioden. 
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