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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att avvisa tältarna från
Ekeby camping
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att avvisa tältarna från Ekeby camping har lämnats in till
kommunfullmäktige den 16 september 2016. Detta är det andra medborgarförslaget i
samma ämne av frågeställaren. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslaget innehåller förslag om att kommunen måste agera mot oseriösa
arrangörer som driver campingen för att förhindra olovliga bosättningar.

Kommunledningskontorets synpunkter
Som det också har påpekats i medborgarförslaget finns inga olovliga tältare i Ekeby
kvar. Vidare menar frågeställaren att kommunen borde agera mot oseriösa arrangörer
av campingen som låter hemlösa bosätta sig där.
Sedan hösten 2014 då frågan om olovliga bosättningar aktualiserades på grund av
tillstömningen av EU migranter främst från Rumänien har flera sådana bosättningar
dykt upp på olika ställen inom kommunens gränser. För bosättning på privat mark är
det markägaren som bestämmer om bosättarna ska avhysas eller inte. När det gäller
bosättningar på kommunal mark är det kommunens uppgift att agera. Eskilstuna
kommun har sedan 2015 haft ett ställningstagande där olovliga bosättningar inte
tolereras. Vid flertal tillfällen har kommunens tjänstemän gjort informationsinsats då
bosättarna uppmanades att flytta. När dessa uppmaningar inte hörsammades agerade
polis och gjorde avvisning.
Detta skedde på Ekeby våren 2016 då en stor polisinsats behövdes, något som
frågeställaren också beskriver i sitt medborgarförslag. Någon organiserad campingplats
har aldrig funnits på den platsen dock. Vad både polisen och kommunen vet finns det
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inga oseriösa arrangörer som driver campingen. Det handlade om hemlösa själva som
har upprättat ett provisoriskt tältläger bestående av tält och gamla husbilar.
Eftersom situationen har sedan medborgarförslaget inkom förändrats och tältlägret
inte finns kvar är förslaget därmed inaktuellt och kan inte längre behandlas.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget avslås.
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