TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2016-11-22

Ärendebeteckning

KS 2016/0603

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve
som boplats för EU-medborgare
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på medborgarförslaget meddela att
bosättningen på Salve stängdes den 16 november 2016.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att Kalmar kommun snarast avvecklar
bosättningen vid Salve. Servicenämnden beslutade den 28 september 2016 att
föreslå kommunfullmäktige besluta att servicenämndens yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om att avveckla Salve som boplats för EUmedborgare.
Av yttrandet framgår att Kalmar kommun har en dialog med Stadsmissionen
om det fortsatta samarbetet och att huvudspåret är en avveckling på sikt,
eftersom Salve är en tillfällig lösning på ett nationellt problem.
Efter servicenämndens behandling av ärendet gjordes en anmälan om risk för
brand vid Salve. Brandkåren gjorde en tillsyn där det bekräftades att det fanns
risk för brand m.m. Detta resulterade i ett tillsynsföreläggande riktat till
serviceförvaltningen. Den senaste tidens utveckling av den sanitära situationen
i området tillsammans med de brister som Brandkåren pekade på gjorde att
serviceförvaltningen valde att informera berörda och stänga Salve den 16
november 2016.
Efter stängningen pågår nu en diskussion med förvaltningar, kyrkan och
frivilligorganisationer för att titta på olika lösningar utifrån de nya
förutsättningarna.
Annette Andersson
kommundirektör
Bilagor
Yttrande samt protokollsutdrag från servicenämnden
Medborgarförslag
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Medborgarförslag - Att snarast avveckla Salve som
boplats för EU-medborgare
Dnr SFN 2016/0539
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-08-17
Medborgarförslag - Att snarast avveckla Salve som boplats för EU-medborgare
Bakgrund
Under 2014-2015 mottog kommunen en rad klagomål om framförallt
nedskräpning, bristande respekt för allemansrätten, eldning samt ett allmänt
störande uppträdande runt Svinö och på andra platser i Kalmar. Under våren
2015 påtalade Stadsmissionen behovet av att ordna en ny plats för uppställning
av EU-migranternas husvagnar samt behovet av möjlighet till enklare
matlagning, dusch, toalett och sophantering.
Efter inventering av möjliga tillfälliga platser för Stadsmissionens husvagnar
föll valet på Svaneberg 2:9 (f.d. Salvestaden). Här fanns infrastruktur i form av
el, VA och en tom byggnad. Två byggbaracker med dusch och toalett ställdes
upp på området och togs i bruk när husvagnarna flyttades dit. Parkeringen
gjordes om till 30-dagarsparkering. Stadsmissionen svarar för verksamheten på
plats och kommunen svarar för infrastukturen. Under våren plockades dock
byggbarackerna bort och de befintliga toaletterna i Salvebyggnaden gjordes
tillgängliga.
Den 1 februari 2016 överlämnade den nationella samordnaren för
myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EESmedborgare som vistas tillfälligt i Sverige, ett betänkande till regeringen.
Den statliga utredaren konstaterar att vissa kommuner har valt att anvisa ett
stycke kommunal mark för boplatser. Ofta har detta skett efter att en eller flera
illegala boplatser i kommunen avhysts. I regel förses platsen med
avfallshantering, toaletter och rinnande vatten. Några kommuner tar ut en lägre
avgift per natt, omkring 10–20 kronor per person. Flertalet av de kommuner
som anvisat platser har gjort detta under en begränsad tid. Syftet har varit att
stävja boenden i parker, samt att få en naturlig kontaktyta med de utsatta EUmedborgare som vistas i kommunen. Det är begripligt att en sådan lösning, på
kort sikt, kan vara tilltalande för kommuner. En mycket utsatt grupp får någon
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form av boende, och nedskräpning och sanitetsproblem minskar, vilket lugnar
ner kommuninvånare som upprörts av sådant kring illegala boplatser.
Denna beskrivning stämmer ganska väl överens med hur Kalmar kommun
hanterat frågan, dock tar kommunen inte ut någon avgift.
Utredarens slutsats är, precis som Kalmar kommuns, att detta inte är en
långsiktig lösning. Salve är en nödlösning för att hantera nedskräpnings- och
sanitetsproblem som drabbade både Kalmarbor och våra besökare. Att stänga
upplåtelseplatsen, utan andra alternativ innebär att serviceförvaltningen åter
står med ett okontrollerat renhållnings- och nedskräpningsproblem.
Vid kontakt med länsstyrelsen i Stockholm, som efter utredningen fått
samordningsansvaret, konstaterar de att det för närvarande inte finns några
vägledande domar som innebär att särskilt anvisade platser av den typ som
Kalmar kommun ordnat skulle vara otillåtna. Det är olagligt med bosättningar i
parker, andra offentliga rum eller på privat mark. Det tillfälliga boendet vid
Salve är ett alternativ till sådana olagliga bosättningar.
Yttrande
Kalmar kommun har en dialog med Stadsmissionen om det fortsatta
samarbetet. Huvudspåret är en avveckling på sikt, eftersom Salve är en tillfällig
lösning på ett nationellt problem.
Överläggning
Mötet ajourneras 13:33-13:38 för förslagsställaren att föredra sitt ärende för
nämnden.
Under överläggningen förslår Alexander Critén (M) att servicenämnden bifaller
medborgarförslaget.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill besluta
enligt förvaltningens förslag eller bifalla medborgarförslaget. Han finner att
servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
medborgarförslaget om att avveckla Salve som boplats för EU-medborgare.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Reservation
Krister Thornberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Alexander Critén (M) och Magnus Jernetz Gustavsson (M) reserverar sig mot
beslutet med följande motivering:
Härmed reserverar vi oss mot nämndens beslut att bifalla förvaltningens
förslag angående medborgarförslaget att snarast avveckla Salve.
Protokollsanteckning
Inlämnad av Krister Thornberg (SD):
Vid justeringen av protokollet har ingen protokollsanteckning inkommit från
Krister.

Sekreterare
Anna Sandstedt

Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Alexander Critén

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
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Servicenämnden

Svar på medborgarförslag - Att snarast avveckla
Salve som boplats för EU-medborgare
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
medborgarförslaget om att avveckla Salve som boplats för EU-medborgare.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Bakgrund
Under 2014-2015 mottog kommunen en rad klagomål om framförallt nedskräpning, bristande respekt för allemansrätten, eldning samt ett allmänt störande uppträdande runt Svinö och på andra platser i Kalmar. Under våren
2015 påtalade Stadsmissionen behovet av att ordna en ny plats för uppställning
av EU-migranternas husvagnar samt behovet av möjlighet till enklare matlagning, dusch, toalett och sophantering.
Efter inventering av möjliga tillfälliga platser för Stadsmissionens husvagnar
föll valet på Svaneberg 2:9 (f.d. Salvestaden). Här fanns infrastruktur i form av
el, VA och en tom byggnad. Två byggbaracker med dusch och toalett ställdes
upp på området och togs i bruk när husvagnarna flyttades dit. Parkeringen
gjordes om till 30-dagarsparkering. Stadsmissionen svarar för verksamheten på
plats och kommunen svarar för infrastukturen. Under våren plockades dock
byggbarackerna bort och de befintliga toaletterna i Salvebyggnaden gjordes
tillgängliga.
Den 1 februari 2016 överlämnade den nationella samordnaren för myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EESmedborgare som vistas tillfälligt i Sverige, ett betänkande till regeringen.
Den statliga utredaren konstaterar att vissa kommuner har valt att anvisa ett
stycke kommunal mark för boplatser. Ofta har detta skett efter att en eller flera
illegala boplatser i kommunen avhysts. I regel förses platsen med avfallshantering, toaletter och rinnande vatten. Några kommuner tar ut en lägre avgift per
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natt, omkring 10–20 kronor per person. Flertalet av de kommuner som anvisat
platser har gjort detta under en begränsad tid. Syftet har varit att stävja boenden i parker, samt att få en naturlig kontaktyta med de utsatta EU-medborgare
som vistas i kommunen. Det är begripligt att en sådan lösning, på kort sikt, kan
vara tilltalande för kommuner. En mycket utsatt grupp får någon form av boende, och nedskräpning och sanitetsproblem minskar, vilket lugnar ner kommuninvånare som upprörts av sådant kring illegala boplatser.
Denna beskrivning stämmer ganska väl överens med hur Kalmar kommun
hanterat frågan, dock tar kommunen inte ut någon avgift.
Utredarens slutsats är, precis som Kalmar kommuns, att detta inte är en långsiktig lösning. Salve är en nödlösning för att hantera nedskräpnings- och sanitetsproblem som drabbade både Kalmarbor och våra besökare. Att stänga upplåtelseplatsen, utan andra alternativ innebär att serviceförvaltningen åter står
med ett okontrollerat renhållnings- och nedskräpningsproblem.
Vid kontakt med länsstyrelsen i Stockholm, som efter utredningen fått samordningsansvaret, konstaterar de att det för närvarande inte finns några vägledande domar som innebär att särskilt anvisade platser av den typ som Kalmar
kommun ordnat skulle vara otillåtna. Det är olagligt med bosättningar i parker,
andra offentliga rum eller på privat mark. Det tillfälliga boendet vid Salve är ett
alternativ till sådana olagliga bosättningar.
Yttrande
Kalmar kommun har en dialog med Stadsmissionen om det fortsatta samarbetet. Huvudspåret är en avveckling på sikt, eftersom Salve är en tillfällig lösning på ett nationellt problem.

Benny Wennberg
Förvaltningschef
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Till
Kalmar kommun
Box611
391 26 Kalmar

Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som boplats för
EU- medborgare (illegala invandrare)
Inledning
Vi har under 1900-talet byggt upp ett av världens mest fungerade välfärdssamhällen,
Sverige lyfts ofta fram som ett föregångsland, som många turister väljer att besöka.
Det är därför beklagligt, men också orimligt, att Sverige nu ska tvingas husera en
allt större andel av EU:s tiggarskara.
EU-migranter är människor som kommer från hela Europa men framförallt från södra
och östra Europa. Det är inte bara gruppen romer det berör. Allt fler sydeuropéer
kommer på grund av arbetslösheten i sitt hemland. Det är EU:s fria rörlighet som gör
att de tar chansen till ett bättre liv i Norden.
Vad vi kan konstatera är att EU-migranter har rätt att stanna i Sverige i tre
månader.
* Efter den tiden har man endast rätt att stanna om man arbetar, aktivt söker jobb
och har en verklig möjlighet att få jobb, eller studerar.
* I lagens mening heter det att man ska vara ekonomiskt aktiv.
* Man har också uppehållsrätt om man har tillräckliga tillgångar för att själv
försörja sig och sin familj.
* Dessutom krävs en heltäckande sjukförsäkring, något många fattiga EUmigranter saknar.
Sett ur Kalmar kommuns perspektiv, kan vi konstatera att flertalet av de tiggare vi
dagligen ser, är personer som med all säkerhet varit här mycket längre än stipuleradande tre månader. Trots detta faktum tvingas vi åse att Kalmar kommun via dess
samhällsbyggnadsnämnd upplåter mark vid Salveområde för illegala EU-migranter..
Bostadsfrågan har Stadsmissionen löst genom att erbjuda bostäder i former av

husvagnar. Detta innebär att Kalmar kommun, genom att erbjuda mark för fortsatt
bosättning, därmed också sätter sig över EU:s tre månaders reglemente.
Vidare tvingas vi konstatera att Kalmar kommuns politiska ledning fortsatt går
emot regeringens politiska samordnare Martin Valfridssons rapport till
regeringen där han bl.a. redovisar:
Att han inte vill att kommuner ska erbjuda särskilda boplatser för utsatta EU-medborgare. Eftersom det då uppstår nya svårigheter. Samhället bidrar till att återupprätta de slumsamhällen som vi frenetiskt arbetat för att få bort. Budskapet är
att man får komma hit, men gör man det så måste bo på ett legalt sätt. Samhället
måste ha en strikt hållning till att man inte får bosätta på annans mark.
Sammanfattning och förslag till beslut;
Undertecknad delar helt och fullt samordnarens uppfattning, om att vi inte i Sverige
ska medverka till att återupprätta slumsamhällen, i former av exempelvis Salves
parkeringsplats. För visst utgör denna bosättning, med ett stort antal husvagnar och
skrotbilar, en skamfläck vid Kalmar kommunens södra infart.
Genom att avveckla verksamheten, kommer inte minst de kringboende att åter få en
lugn boendemiljö, där hästhagarnas rid verksamhet fortsatt kan vidareutvecklas.
Utifrån ovan redovisat hemställer undertecknad, att Kalmar kommuns politiska
ledning, snarast fattar beslut om att avveckla bosättningen vid Salve
parkeringsplats.
Jan-Ingemar Lundström, kommuninvånare
PS.
Kalmar kommun köpte för ett tag sedan Kolbodagården för 8 miljoner, en
byggnad som innefattar 70 sängplatser. Där kommunen med all tydlighet endast
nyttjar 10 platser för ensamkommande barn. Eftersom polismyndigheten inte
prioriterar att avvisa illegala EU-migranter, kan kommunen genom avveckling av
Salve, låta t.ex. Stadsmissionen i stället för husvagnar, få hyra sängplatser vid
Kolbodagården.
DS.

