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§ 457 Åtgärder mot illegala bosättningar, svar på motion
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Dnr KS 2021-154
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-23.
Ärende
Chris Dahlqvist och Jonas Andersson, Sverigedemokraterna har i motion till
kommunfullmäktige föreslagit:



att Linköpings kommun upprättar en handlingsplan som
systematiserar arbetet mot illegala bosättningar i enlighet med
motionens intentioner.
att omgående avlägsna den illegala bosättningen vid
småbåtshamnen i Tornby.

Olovliga bosättningar på kommunal mark hanteras av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med polismyndigheten i
Linköping. Ärenden hanteras sedan flera år tillbaka rutinmässigt i enlighet med
gällande lagstiftning, förordningar och direktiv. I kommunen sker utrymning
av bosättningar flera gånger årligen. Arbete ska präglas av ett humant,
medmänskligt och rättssäkert bemötande mot personerna i lägren.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-15, § 180
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats besvaras med motiveringen att det redan finns
handlingsplaner och rutiner för hur illegala bosättningar på kommunens
mark ska hanteras vilket sker i samverkan med polismyndigheten i
Linköping.
2. Motionens andra att-sats besvaras med motiveringen att under våren 2021
har olika bosättningar, vid och i närheten av Linköpings Segelsällskaps
”gamla” varvsområde, utrymts vid ett flertal tillfällen.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-05, § 296
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1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att upprätta en
handlingsplan som systematiserar arbetet mot illegala bosättningar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2021-10-26
1. Motionens första att-sats avslås med motiveringen att det redan finns
rutiner för hur illegala bosättningar på kommunens mark ska hanteras i
samverkan med polismyndigheten i Linköping, samt att kommunstyrelsen
2021-10-05, § 296 beslutat att uppdra till kommundirektören att upprätta en
handlingsplan som systimatiserar arbetet med illegala bosättningar.
2. Motionens andra att-sats besvaras med motiveringen att under våren 2021
har olika bosättningar, vid och i närheten av Linköpings Segelsällskaps
”gamla” varvsområde, utrymts vid ett flertal tillfällen.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-11-23.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-05, § 296
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-15, § 180
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