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Yttrande – Yrkande från SD angående Illegala 
bosättningar 
 
Illegala bosättningar är inte önskvärt ur någon aspekt, och framförallt inte ur ett 
mänskligt och humanitärt perspektiv. Vi anser självklart att de lagar och regler 
som finns ska följas, och att alla behandlas lika utifrån lagen då bosättning på 
offentlig plats strider mot ordningslagen. 
 
Fastighetsnämnden/Fastighetskontoret sköter frågan kring illegala bosättningar, 
och är numera sammankallade i ett nätverk med andra aktörer inom kommunen. 
Stadens genomsnittliga årskostnad är cirka 1,75 mnkr för avveckling, sanering, 
förebyggande åtgärder och åtgärder mot nyetableringar, på det tillkommer 
personalkostnader. Detta betalas av göteborgarna.  
 
Tidigare har det varit otydligt när bosättningarna ska avvecklas och vem som 
fattar beslut, berörda förvaltningar har haft olika ingångar vilket lett till 
ineffektivitet. Fastighetskontoret vill nu tydliggöra när en avveckling ska göras 
och vem som ansvarar för det genom sin roll som markägare för staden. 
Beroende om marken är detaljplanelagd eller inte kommer man ha olika 
processer för att på ett snabbt, effektivt och likvärdigt sätt hantera frågan, 
antingen med hjälp av ordningslagen eller via Kronofogden. Avveckling ska ske 
senast 48 timmar efter informationen nått fastighetskontoret om marken är 
detaljplanelagd. För mark som inte är det, ska ansökan till Kronofogden göras 
genast för att avlägsna med stöd av allemansrätten. Man ska också arbeta aktivt 
för att förhindra vidare etablering och ta ansvar för stadens mark.  
 
Även kommunikationen med socialförvaltningarna ska förbättras, där 
uppsökarenheten- och boende på platserna alltid ska tilldelas tydlig information 
om, när och var avvecklingarna planeras minst 24 timmar innan den sker.  
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(Socialdemokraterna) 

  
Ärende nr: 2.1.22 

Yttrande angående yrkande angående illegala 
bosättningar 

 
Det är självklart att samhällets lagar och regler gäller lika för alla. Illegala bosättningar, 
nedskräpning och vandalisering ska beivras och åtgärdas så fort som möjligt. Skulle 
behovet av förtydligande riktlinjer eller handlingsplaner uppkomma så är det vår 
uppfattning att detta bör hanteras i de berörda verksamheterna närmast verkligheten. Vi 
avslår därför det aktuella yrkandet i kommunstyrelsen och kommer att följa frågan i 
berörda nämnder. 
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SD Yrkande angående – Illegala bosättningar 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder, 
polisen, Kronofogdemyndighet och markägare sammanställa tydliga och 
effektiva riktlinjer och regelverk mot illegala bosättningar.  
 

2. Göteborgs Stad ska implementera dessa riktlinjer och regelverk för att 
åstadkomma en effektiv och skyndsam avhysning när en anmälan om en 
illegal bosättning inkommit. 
 

Yrkandet 
I flera år har illegala bosättningar flyttat runt i Göteborg. Tonvis med skräp, 
allvarliga konflikter och noll respekt för äganderätten följer de illegala 
bosättningarna som kostar kommunen och markägare miljontals kronor årligen. 
Illegala boplatser utgör en oacceptabel boendemiljö med hygieniska problem, 
miljöproblem, brandsäkerhetsproblem, hälsoproblem med mera.  

 

Det finns ingen formell rättighet att bosätta sig var man vill. Fattigdom är inte ett 
frikort att bete sig hur som helst mot andra. Inte heller att resa till Sverige och slå 
läger på kommunal och privat mark utan tillåtelse. 
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Alla människor måste anpassa sig till de lagar och regler som gäller. 
Bosättningarna skapar både oro och ilska hos grannar och andra som kommer i 
kontakt med dem. Att det uppstår illegala bosättningar i Göteborg är inte 
långsiktigt hållbart. De flesta EU-medborgare har redan någon form av bostad i 
sina hemländer och ska inte belasta det svenska biståndssystemet. Staden har 
en skyldighet att återupprätta ett regelverk som efterföljs och fungerar likvärdigt 
för alla.  

Allt kommunen gör måste ske enligt regelverket och Göteborgs Stad arbetar 
utifrån den lagstiftning som finns, vilken reglerar att det inte är tillåtet att bosätta 
sig på annans mark. Dessvärre saknas politiska riktlinjer som ska utmynna i en 
tydligare styrning kring hanteringen av illegala bosättningar. Bland annat 
efterlyses detta av Fastighetskontoret som varje år lägger cirka en halv miljon 
kronor på att röja undan illegala boplatser. Det vi ser är jätteallvarligt, det tar tid 
och ekonomiska resurser att hålla rent. 

• Allemansrätten tillåter att man får tälta något enstaka dygn i naturen om 
man inte stör markägaren eller skadar naturen. Vid längre tids tältning ska 
man dock alltid kontakta markägaren. Tältplatsen får inte ligga nära 
boningshus. 

• Om man tältar i stora grupper med många tält måste man be markägaren 
om lov eftersom risken för markskador, nedskräpning och olägenheter för 
människors hälsa är större. Ställer man upp en husvagn ska man 
kontakta markägaren. 

• De som bryter mot reglerna ovan gör sig skyldiga till egenmäktigt 
förfarande. Egenmäktigt förfarande är inom svensk rätt ett tillgreppsbrott 
enligt 8 kap 8 § Brottsbalken. Påföljden är böter eller fängelse i högst två 
år. 

Göteborgs Stad och övriga inblandade myndigheter behöver ta tag i illegala 
bosättningar omgående efter att man fått kännedom om dem. Barn som leker ska 
inte behöva kliva i avföring eller sopor. Staden måste agera snabbare för att 
effektivt röja undan och avvisa alla olagliga bosättningar. 
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