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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut.
Kommunfullmäktige antar den åtgärdsplan som framgår nedan för att förhindra
fortsatt upprättande av olovliga/olagliga boplatser på kommunens mark.
%HVNULYQLQJDYlUHQGHW
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017, § 257, såvitt nu är av
intresse, att tekniska nämnden senast den 26 mars 2018 skulle inkomma med en
plan som ”bland annat innehåller konkreta förslag till åtgärder som förhindrar
fortsatt upprättande av olovliga/olagliga boplatser inom kommunen”.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2018, § 13, beslutat om ett
förslag till den efterfrågade planen. Planen inkom till kommunledningskontoret den
2 mars 2018.
Kommunledningskontoret föreslår att planen formuleras enligt följande.
1. När olaglig/olovlig boplats upptäckts inom kommunal mark kontaktas polisen av
tekniska förvaltningen. Polisen informerar skyndsamt ockupanterna att de måste
riva boplatsen och flytta inom 24 timmar och att marken ska lämnas i samma skick
som innan ockupationen. Ockupanterna identifieras och lagförs av polisen.
2. Om frivillig avflyttning ej sker inom stipulerad tidsram ombesörjer polisen att
ockupanterna avhyses när tidsfristen löpt ut. När ockupanterna avhysts river/städar
tekniska förvaltningen det som återstår av det olagliga lägret. Kostnaderna för detta
debiteras de av polisen identifierade och lagförda ockupanterna.
3. Kommunen kan vid behov bistå med professionen från socialförvaltningen,
räddningstjänsten, kommunledningskontoret och stadsbyggnadskontoret.
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4. Kommunen avsätter i budgeten ekonomiska medel avsedda att täcka
kommunens (tekniska förvaltningens) kostnader som ej kan drivas in av de
identifierade och lagförda ockupanterna.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att ombesörja att ovanstående går att genomföra på sätt som föreslås samt att verka för att polisen att prioriterar denna typ av
ärenden.
Kommunledningskontoret

Charlotte Nygren Bonnier
Biträdande förvaltningschef

Elisabeth Aidemark
Avdelningschef

JAV

Magnus Gjerstad
Kommunjurist

Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-02-27

§ 13
Olovliga/olagliga boplatser inom kommunal mark
Dnr: TF 2018/393

Beslut
Att lämna följande förslag till åtgärdsplan gällande ”Olovliga/olagliga boplatser
inom kommunal mark” till kommunfullmäktige
1. När olaglig/olovlig boplats upptäckts inom kommunal mark kontaktas
polisen av tekniska förvaltningen. Polisen informerar skyndsamt
ockupanterna att de måste riva boplatsen och flytta inom 24 timmar och att
marken ska lämnas i samma skick som innan ockupationen. Ockupanterna
identifieras och lagförs av polisen.
2. Om frivillig avflyttning ej sker inom stipulerad tidsram ombesörjer polisen
att ockupanterna avhyses när tidsfristen löpt ut. När ockupanterna avhysts
river/städar tekniska förvaltningen det som återstår av det olagliga lägret.
Kostnaderna för detta debiteras de av polisen identifierade och lagförda
ockupanterna.
3. Kommunen kan vid behov bistå med professionen från socialförvaltningen,
räddningstjänsten, kommunledningskontoret och stadsbyggnadskontoret.
4. Kommunen avsätter i budgeten ekonomiska medel avsedda att täcka
kommuns (tekniska förvaltningens) kostnader som ej kan drivas in av de
identifierade och lagförda ockupanterna.
5. Kommunledningskontorets jurist ges i uppdrag att juridiskt ombesörja att
ovanstående går att genomföra på sätt som föreslås samt att förmå polisen
att prioritera denna typ av ärenden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktigebeslut
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-11 § 257 i punkt 3. Tekniska nämnden ska
senast 2018-03-26 inkomma med en plan som bland annat innehåller konkreta
förslag till åtgärder som förhindrar fortsatt upprättande av olovliga/olagliga
boplatser inom kommunen.
Ärendets tidigare behandling
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2018-02-13, § 28, följande:
Föreslå tekniska nämnden att enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2017-12-11 §
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Tekniska nämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-02-27

257 lämna följande förslag till åtgärdsplan gällande ”Olovliga/olagliga boplatser
inom kommunal mark” till kommunfullmäktige
1. När olaglig/olovlig boplats upptäckts inom kommunal mark kontaktas
polisen av tekniska förvaltningen. Polisen informerar skyndsamt
ockupanterna att de måste riva boplatsen och flytta inom 24 timmar och att
marken ska lämnas i samma skick som innan ockupationen. Ockupanterna
identifieras och lagförs av polisen.
2. Om frivillig avflyttning ej sker inom stipulerad tidsram ombesörjer polisen
att ockupanterna avhyses när tidsfristen löpt ut. När ockupanterna avhysts
river/städar tekniska förvaltningen det som återstår av det olagliga lägret.
Kostnaderna för detta debiteras de av polisen identifierade och lagförda
ockupanterna.
3. Kommunen kan vid behov bistå med professionen från socialförvaltningen,
räddningstjänsten, kommunledningskontoret och stadsbyggnadskontoret.
4. Kommunen avsätter i budgeten ekonomiska medel avsedda att täcka
kommuns (tekniska förvaltningens) kostnader som ej kan drivas in av de
identifierade och lagförda ockupanterna.
5. Kommunledningskontorets jurist ges i uppdrag att juridiskt ombesörja att
ovanstående går att genomföra på sätt som föreslås samt att förmå polisen
att prioritera denna typ av ärenden

_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19 (18)

