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100. Motion av Simon Alm (SD) om 
snabbare avhysning av asfaltsläg
ga re 
KSN-2013-1078 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att besvara motionen med hänvisning t i l l före
dragningen i ärendet 

Uppsala den 21 maj 2014 
På kommunstyrelsens vägnar 

Fredrik Ahlstedt/Emilie Sundell 

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne (M), Christopher Lager-
qvist, Simone Falk (alla M) , Mohamad Hassan 
(FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Emma Wallrup (V). 

Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), Irene 
Zetterberg (båda S) och Rickard Malmström 
(MP). 

Ärendet 
Simon Alm (SD) har i en motion den 26 augusti 
2013 (se bilaga), yrkat att fullmäktige beslutar att 

1. uppdra ti l l gatu- och samhällsmiljönämnden att 
bättre informera kommunmedborgarna om even
tuella konsekvenser vid anlitande av kring
resande så kallade asfaltsläggare, 

2. uppdra t i l l kommunstyrelsen att tillsammans 
med Polismyndigheten i Uppsala län och Krono
fogdemyndigheten ta fram en handlingsplan för 
att snabbare avhysa sällskap som campar olov-
ligen på kommunal mark, 

3. uppdra t i l l kommunstyrelsen att tillsammans 
med Polismyndigheten i Uppsala län ta fram en 
handlingsplan för att säkerställa att kringresande 
sällskap som skräpar ned bötfälls i större ut

sträckning och att böterna drivs in på ett mer ef
fektivt 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 ovan
nämnda 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 

Föredragning 
Kommunen har uppmärksammat de problem 
motionen tar upp. Motionen föreslår dock åtgär
der som delvis ligger utanför vad kommunen har 
befogenhet att besluta om. Vidare att fullmäktige 
ska besluta i frågor där de ankommer på nämn
derna 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 in
formation som motionären efterlyser ska inne
hålla. 

När det gäller motionens andra yrkande har kom
munen 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 fmns det redan 
idag lagstiftning som syftar t i l l att motverka 
skattefusk. Mot denna bakgrund är det inte ak
tuellt för kommunen att tillskriva regeringen med 



krav på att lagstiftningsåtgärder ska vidtas mot 
just kringresande asfaltsläggare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag t i l l beslut. 



Bilaga 

iB&AwteedwiöhaterM 
Jltyffitl&itoilttito 

Motion om snabbare avhysning av 
asfaltsläggare 

Den 15 juli anlände ett sjuttiotal så kallade asfaltsläggare från utlandet till Granebergs camping i 
Sunnersta och slog olovligen läger där med ett fyrtiotal husvagnsekipage. Detta trots att Uppsala 
kommun haft en låst bom för campingen för att hindra personer från att olovligen komma in på 
campingen. Asfaltsläggarna bröt även upp elplintar för att komma åt strömförsörjning. De kunde visas på 
platsen i flera dygn utan att bli avhysta. 

Tidigare har asfaltsläggare slagit läger vid Gnistagatan, och dessförinnan uppehöll de sig vid Allianshallen. 
Ännu längre bak har man slagit läger på Katedralskolans parkering Ofta uppehåller dessa personer sig 
olovligen på platsen tills Kronofogdemyndigheten till slut gör en delgivning Detta tar flera dygn, vilket 
de kringresande asfaltsläggarna är väl medvetna om och uppenbart utnyttjar. 

Asfaltsläggarnas senaste campingplats innan de kom till Sunnersta var i Knivsta kommun. Där har de 
lämnat efter sig hushållsavfall och avföring i så stora mängder att två lastmaskinsskopor fylldes i det 
efterföljande städningsarbetet. Förbipasserande har vittnat om att de använt tvättmaskiner och låtit 
tvättvattnet rinna rakt ut över gräsmattan. Ekipaget stannade där i flera dagar innan man till slut blev 
avhyst. 

Dessa asfaltsläggare kommer sommartid från de brittiska öarna t i l Sverige för att bedriva olaglig 
näringsverksamhet. De saknar F-skattsedel och skriver inga ordentliga avtal eller kvitton på det arbete 
som utförs. Avsaknaden av seriösa avtal leder till missnöje hos kunder som oftast är den part som får stå 
tillbaka vid tvetydigheter. Polisen har även fått in rapporter om att individer från dessa ekipage ska ha 
begått stölder och uppträtt hotfullt. 

Det snabbaste sättet idag för att få Kronofogdemyndigheten att genomföra en särskild avhysning är 
följande: 

1. Be Polisen att de genomför en identitetskontroll och få rapporten med namn, personnummer 
och registreringsnummer på fordonen. 

2. Skriv en anmälan till Kronofogdemyndigheten om särskild avhysning. 

3. Se till att markägaren skriver under. 

4. Kronofogdemyndigheten i Gävle skickar efter godkännande ett yrkande till 
Kronofogdemyndigheten i Uppsala om verkställande. 

5. Kronofogdemyndigheten i Uppsala gör en delgivning. 

6. Kronofogdemyndigheten i Uppsala genomför avhysning. 

Vanligtvis rör sig ekipaget vidare i samband med att man blivit delgiven. Avhysningen, som sker dagen 
efter, verkställs aldrig. I dagsläget tar processen fram till avhysningen fyra dygn. 

Lönsamheten för dessa asfaltsläggare motiverar i dagsläget att de fortsätter komma lut för att bedriva sin 
verksamhet. För att minska incitamenten för dem att komma till Uppsala kommun måste allmänheten 
informeras om att det är både ett brott och en risk att anlita aktörer som saknar F-skattsedel. 
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Samtidigt måste kommunen bli snabbare på att se till att få asfaltsläggare avhysa och bötfällda när de 
begår straffbara handlingar. Detta förutsätter att kommunen förbättrar och utvecklar sitt samarbete med 
Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten. Detta för att minska lönsamheten, vilket är anledningen 
till att dc söker sig hit. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att uppdra t i l gatu- och samhällsmiljönämnden att bättre informera kommunmedborgarna om 
eventuella konsekvenser vid anlitande av kringresande så kallade asfaltsläggare 

• att uppdra t i l kommunstyrelsen att tilsammans med Polsmyndigheten i Uppsala län och 
Kronofogdemyndigheten ta fram cn handlingsplan för att snabbare avhysa sällskap som campar 
olovlgen på kommunal mark 

• att uppdra t i l kommunstyrelsen att tilsammans med Polsmyndighcten 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 satt 

• att alla kommunala nämnder som bar ytor som kan missbrukas av asfaltsläggare har minst en 
tjänsteman på sitt uppdragskontor med rätt att skriva under ansökan om särskld avhysning och 
delegationsrätt för detta ansvar samt att aktuella nämnder ska ha begärt in tilstånd för 
ovannämnda från de bolag de hyr mark av 

• att kommunstyrelsen tilskriver regeringen om att ta fram lagförslag för att begränsa förekomsten 
av dessa systematiska svartjobb som utförs av kringresande asfaltsläggare 

Uppsala 2013-08-26 

Simon Alm 
Ersättare (SD) Uppsala kommunfullmäktige 


