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Medborgarförslag om att ge romerna en plats 
att få vara på 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den 11 
augusti 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget om att ge romerna en 
plats. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  

Bakgrund 
Kåre Eriksson föreslår i ett medborgarförslag att Kalmar kommun ska bli ett 
föredöme för resten av landet genom att ge romerna en plats att vara på till 
dess att deras möjligheter hemma förändrats.  

Yttrande  
Efter att serviceförvaltningen mottagit klagomål om nedskräpning, eldning 
m.m. anvisades en plats ute vid Salve till utsatta EU-medborgare. Där skulle ett 
mindre antal husvagnar ställas upp och möjlighet ges för enklare matlagning, 
dusch och toalett samt sophanteringen. I samband med det gjordes 
parkeringen om till 30-dagarsparkering och serviceförvaltningen sökte tillfälligt 
bygglov m.m.  
   
Lösningen med Salve var en tillfällig lösning på ett nationellt problem. Antalet 
husvagnar och människor som vistades ute vid Salve ökade och i samband med 
en anmälan om risk för brand genomförde Brandkåren en tillsyn i slutet av 
oktober 2016. Tillsynen resulterade i ett beslut där serviceförvaltningen fick ett 
föreläggande om att vidta en rad åtgärder, bland annat när det gäller uppvärm-
ning av husvagnar, avstånd mellan husvagnar samt att tillgodose att släcknings-
utrustning finns på anläggningen. Utvecklingen av den sanitära situationen i 
området tillsammans med de brister som Brandkåren pekade på gjorde att 
serviceförvaltningen valde att informera berörda och stänga den 16 november 
2016.  
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Antalet EU-migranter som vistas i kommunen har minskat sedan i vintras. 
Socialförvaltningen uppskattar antalet idag till runt 40 stycken. Kalmar 
kommun har sedan stängningen av Salve fört en kontinuerlig dialog med 
frivilliga organisationer, kyrkan m.fl. för att hitta en gemensam lösning, 
framförallt inför vintern. Det som undersöks är då en form av övernattning 
vintertid (”tak över huvudet”). Att anvisa en särskild plats likt den som fanns 
ute vid Salve och som förslagsställaren vill bedöms utifrån tidigare erfarenheter 
inte som aktuellt.  
 
 
 
 
 
Jonas Sverkén   
förvaltningschef   
 
 
 
Bilaga 
Medborgarförslag 
 
 
 
 
 
 
 
  




	09-Medborgarforslag-ge-romerna-plats-I
	TJÄNSTESKRIVELSE
	Medborgarförslag om att ge romerna en plats att få vara på
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Yttrande


	09-Medborgarforslag-ge-romerna-plats-II



