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Kommunstyrelsen 

Motion av Simon Alm (SD) om snabbare avhysning av asfaltsläggare 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta 

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet 

Ärendet 
Simon Alm (SD) har i en motion den 26 augusti 2013 (se bilaga), yrkat att fullmäktige 
beslutar att 
1. uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att bättre informera kommunmedborgarna om
eventuella konsekvenser vid anlitande av kringresande så kallade asfaltsläggare, 
2. uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Polismyndigheten i Uppsala län och
Kronofogdemyndigheten ta fram en handlingsplan för att snabbare avhysa sällskap som 
campar olovligen på kommunal mark, 
3. uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Polismyndigheten i Uppsala län ta fram
en handlingsplan för att säkerställa att kringresande sällskap som skräpar ned bötfälls i större 
utsträckning och att böterna drivs in på ett mer effektivt sätt, 
4. alla kommunala nämnder som har ytor som kan missbrukas av asfaltsläggare har minst en
tjänsteman på sitt uppdragskontor med rätt att skriva under ansökan om särskild avhysning 
och delegationsrätt för detta ansvar samt att aktuella nämnder ska ha begärt in tillstånd för 
ovannämnda från de bolag de hyr mark av, samt 
5. kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att ta fram lagförslag för att begränsa
förekomsten av dessa systematiska svartjobb som utförs av kringresande asfaltsläggare. 

Motionen återges i bilaga 
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Föredragning 
Kommunen har uppmärksammat de problem motionen tar upp. Motionen föreslår dock 
åtgärder som delvis ligger utanför vad kommunen har befogenhet att besluta om. Vidare att 
fullmäktige ska besluta i frågor där de ankommer på nämnderna att besluta. 
 
Vad beträffar det första yrkandet är det nämnden som har att prioritera vilka 
informationsinstatser som behöver göras. Det är svårt att se vad en information som 
motionären efterlyser ska innehålla. 
 
När det gäller motionens andra yrkande har kommunen i sin egenskap av markägare som rutin 
att samarbeta med polisen i syfte att uppnå en snabbare avhysning av de som olovligen nyttjar 
kommunens mark. 
 
Det tredje yrkandet ligger definitivt utanför för den kommunala kompetensen utan åvilar 
andra myndigheter.  
 
Fjärde förslaget i motionen avser hur nämnderna ska organiseras internt i visst avseende. 
Detta är inte en fråga för fullmäktige utan ska hanteras på nämndnivå. 
 
Beträffande det femte yrkandet finns det redan idag lagstiftning som syftar till att motverka 
skattefusk. Mot denna bakgrund är det inte aktuellt för kommunen att tillskriva regeringen 
med krav på att lagstiftningsåtgärder ska vidtas mot just kringresande asfaltsläggare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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