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Interpellation 
 
Uppsala kommun gick den 6 augusti ut med ett pressmeddelande om att erbjuda till-
fälliga insatser för hemlösa EU-migranter. Den 13 augusti, en vecka senare, stod det 
klart att platsen för ändamålet placeras i Librobäck på en kommunal tomt på Skedbo-
gatan. En tungt nedsmutsat industrimiljö med bristfällig belysning och tät trafik med 
hög bullernivå från Bärbyleden som ligger alldeles intill.  
 
Inledningen i pressmeddelandet var tydligt – tillfälliga insatser. Klart står även att 
detta endast skulle vara ett sommarboende fram till dess att ett vinterhärbärge i Uller-
åker för EU-migranter öppnar. Menad att rymma 50 uppställningsplatser för att lösa 
problematiken med illegala boplatser runt om i stadens parker är ”campingen” tänkt att 
drivas av Uppsala stadsmission men att toalett, tvätt och sophämtning i huvudsak ska 
finansieras av kommunen. 
 
En demokratisk process har totalt uteblivit i ärendet då oppositionen varken infor-
merades i socialnämnd eller av kommunstyrelsen, utan delgavs via pressmeddelande 
och påföljande medieutspel. Förslaget saknar beslutsunderlag och har dessutom fått 
kritik från regeringens samordnare, Martin Valfridsson, för arbetet med utsatta EU-
medborgare. Valfridsson menar att sådana här tillfälliga lösningar kan strida mot lika-
behandlingsprincipen i kommunallagen då vi i Sverige inte har en tak-över-huvudet-
garanti och att det kan vara mycket problematiskt att Uppsala skulle erbjuda särskilda 
förmåner som bryter mot likabehandlingsprincipen. 
 
Uppsala kommun verkar för mänskliga rättigheter där grundpelarna är delaktighet, 
trygghet, jämlika villkor, tillgänglighet, jämställdhet och respekt för mångfald. Att 
inrätta gratis eller kraftigt reducerat boende för vissa EU-migranter, dessutom med 
stark koppling till ett folkslag, är därför inte förenligt med kommunallagen och likabe-
handlingsprincipen. Detta till trots är majoriteten uppenbarligen beredd att bryta mot 
likabehandlingsprincipen genom inrättande av denna camping. 
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Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommun-
styrelsens ordförande Marlene Burwick: 
 
1. Hur rimmar detta initiativ med kommunallagen och likabehandlingsprincipen om att 
inte inrätta gratis boende för andra länders medborgare men att i detta fall göra det för 
ett enskilt folkslag? 
 
2. Anser ni att EU-migranternas icke-rätt till socialbidrag ska vara skäl nog för att ni 
ska bryta mot tidigare nämnda lag och likabehandlingsprincip och erbjuda dem kraftigt 
reducerade boendekostander på skattebetalarnas bekostnad? 
 
3. Ni har gått ut med att det är en dyr och omständlig process att avhysa illegala bosätt-
ningar som bara löser situationen för stunden. Hur skulle då avhysningsprocessen bli 
annorlunda efter det att tidsfristen på tre månaders uppehälle gått ut? Kommer avhys-
ningen av personer som ändå bosätter sig på olaglig plats att snabbas upp? 
 
4. Vad får majoriteten att tro att detta inte ska komma att bli en permanent lösning? 
 
5. Bostadsbristen i Uppsala är extra påtaglig särskilt under höstarna kring universi-
tetens terminsstart. Kommer ni att rekommendera även studenter att tillfälligt slå upp 
läger på en liknande ”campingplats? 
 
6. Har det gjorts någon riskbedömning för huruvida detta skulle kunna förvärra läget, 
exempelvis ifall efterfrågan på boende i lägret blir större än de utannonserade antal på 
50 platser? 
 
7. Om en liknande plats blir full, avser då majoriteten att gå in med ytterligare ”tillfäl-
liga insatser” som liknar denna planerade campingplats? 
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