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Initiativärende: Situationen för EU-migranter i Borås. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen får vid sammanträdet den 12 november 2018 en redogörelse 

för vad Borås Stad gör för de EU-migranter som befinner sig i kommunen och 

vilken beredskap som finns för att möta de individer som till följd av beslutet 

om att flytta husvagnar riskerar bli hemlösa inför vintern.  

Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är avslutat. 

Ärendet i sin helhet 

I ett initiativärende den 29 oktober 2018 får Stadsledningskansliet i uppdrag att 

till Kommunstyrelsens sammanträde den 12 november 2018 ta fram en 

redogörelse för vad Borås Stad gör för de EU-migranter som befinner sig i 

kommunen och vilken beredskap som finns för att möta de individer som till 

följd av beslutet om att flytta husvagnar riskerar bli hemlösa inför vintern.  

Det är enligt fastighetsägaren ca 20-25 EU-medborgare som bor i husvagnarna.         

Myndighetsutövning 

Den 2018-05-03 inkom en anonym anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden om 

svartbygge samt olovlig uppställning av husvagnar och skjul på fastighet utanför 

Borås.  

2018-06-20 Skickade Samhällsbyggnadsnämnden brev till fastighetsägaren med 

information om ärendet. 

2018-10-12 Byggnadsinspektörer från Samhällsbyggnadsförvaltningen 

inspekterade fastigheten samt samtalade med fastighetsägaren och två av de 

boende som bor i husvagnarna. De blev informerade om processens gång samt 

uppmanades att utföra rättelse. 

2018-10-16 Skickade Samhällsbyggnadsnämnden ett brev till fastighetsägaren 

gällande beslut om förbud mot användning av eldstäder i 

husvagnarna/komplementbyggnaderna som finns på fastigheten. 

Den 2018-10-18 översänder Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

genom mail till Samhällsbyggnadsnämnden information om att SÄRF har 

beslutat förbud mot användning av eldstäder på fastigheten.  

2018-10-19 skickade Samhällsbyggnadsnämnden ett brev till fastighetsägaren 

om att utredningen från förvaltningen nu är klar för behandling i 

Samhällsbyggnadsnämnden den 29 november 2018. I utredningen föreslås 
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besluta att fastigheten omedelbart, vidta rättelse genom att transportera bort 

husvagnarna, bilen och cyklarna.  

 2018-11-29 Utredningen behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden.  

Rättigheter 

Borås Stad arbetar efter de lagar och regler som gäller för EU-medborgare.  

Rätten att ansöka om bistånd och socialtjänstens skyldighet att pröva en 

ansökan gäller även för en EU-medborgare. Utgångspunkten är att man har rätt 

till akut bistånd. 

Åtgärder/beredskap 

Det finns en beredskap i kommunen. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

träffar frivilligrepresentanter ungefär en gång varannan månad. Kommunens 

ansvar i denna grupp är att bidra med kommunal kunskap och eventuella vägar 

in. Frivilligas insats är aktiviteter, stöd på olika sätt för EU-medborgarna. 

Natthärbärget Kastanjen finns med 16 sovplatser varav 8 platser är för EU-

medborgare.  
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