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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
Uthyrning av mark vid Fiskestugan i Tingsryd. 
 
Förslag till beslut 
 
1. Tingsryds kommun hyr ut mark enligt bifogad karta för placering av husvagnar och 

boende. Hyrestiden fastställs till tre månader. 

2. Hyran fastställs enligt gällande taxa för yta av brukat område. I hyran ingår möjlig-
het att nyttja el på fastigheten. Kostnaden för el debiteras specifikt.  

3. Hyrestiden påbörjas så snart beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott vunnit laga 
kraft.  

4. Återrapportering sker vid behov. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
För närvarande finns en grupp romer från Rumänien som har bosatt sig på privat mark 
invid reningsverket Sandhult i Tingsryd. Förfrågan har inkommit från gruppen om att få 
tillgång till el för värme och matlagning.  
 
Gruppen tillhör det som brukar betecknas som utsatta EU-medborgare. Kommunen har 
utifrån avdelningen för arbete- och lärande inga automatiska åtaganden i samband med 
att EU-migranter uppehåller sig i kommunen. Situationen förändras om det flyttar in 
migranter med barn, då barnsituationen behöver bedömas från individ- och familje-
omsorgens perspektiv. I förlängningen kan det bli aktuellt med omhändertaganden, upp-
låtanden av akuta boenden och så vidare. Kommunen har inget försörjningsansvar för 
vuxna migranter. I vissa fall kan vård erbjudas till individerna, då inom ramen för hälso- 
och sjukvården, Region Kronoberg. 
 
Europeiska unionens råd rekommenderar att staterna ”för att främja full jämlikhet för 
romer i praktiken vidtar verkningsfulla politiska åtgärder för att garantera likabehand-
ling och respekt för deras grundläggande rättigheter, däribland lika tillgång till utbild-
ning, sysselsättning, hälso- och sjukvård samt bostäder”. Folkgruppen romer tillhör 
dessutom en av våra fem nationella minoriteter. FN:s ILO-konvention är resultat av ett 
flera decennier långvarigt arbete inom EU för att främja urbefolkningars sociala och 
ekonomiska situation. Det finns exempel från bland annat Umeå och Gotland där man 
från kommunens sida gjort insatser för utsatta EU-medborgare. I dessa fall har man in-
rättat långtidshärbärgen.  
 
Idag sker uppvärmning med gasol och ved. Kommunen kan inte sälja el till annan fas-
tighet då detta kan betraktas som att kommunen blir elleverantör. Ett sätt att lösa detta är 
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att placera gruppen på en fastighet som tillhör kommunen och är ansluten till elnätet. 
Utifrån detta föreslås den beskrivna platsen där gruppen kan få el från intilliggande 
”Fiskestuga”. Tiden för uthyrning fastställs i första skedet till tre månader vilket gör att 
man under tiden kan utreda behovet av bygglov. På detta vis kan man inom kommunen 
tillförsäkra sig att situationen för gruppen ökar rent humanitärt avseende värme och 
matlagning när temperaturerna sjunker.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av tekniska chefen i samråd med kommunchef och kommunalråd. 
Chefen för arbete och lärande har yttrat sig om kommunens skyldigheter avseende av-
delningen för arbete- och lärandes åtaganden. 
 
Beslutsunderlag 
Rapportsammanfattning:  Sverige: Ett iskallt bemötande. Citat av EU råd.  
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tekniska avdelningen 
 
 
 
 
Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 
Kommunledningsförvaltningen 
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