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Interpellation av Cecilia Brinck (M) om krav
på företag som staden anlitar
Dnr 107-544/2016

Nyligen framkom det att Stockholms stad köper tjänster av företaget
Pilgrimshem som ägs och drivs av den sk Maranata-församlingen, en liten
frikyrklig organisation med rötterna i pingstkyrkan. I huvudsak handlar det om
att staden hyr rum i deras hotellverksamhet som sedan förmedlas till personer
med missbruksproblematik. Moderaterna har under hösten, efter att det
framkom att grannkommunen Sundbyberg hade anlitat företaget, varit i
kontakt med socialförvaltningen får att försäkra oss om att staden inte anlitar
dem. Vi fick då till svar att staden idag inte anlitar företaget, något som i
efterhand visat sig varit ett felaktigt påstående.
Vi har förståelse för att staden letar med ljus och lykta för att tillgodose
behovet av boenden, inte minst mot bakgrund av de stora flyktingströmmar
som just nu är aktuella. Vi anser dock ändå att staden bör säkra upp att de
företag som staden anlitar delar de grundläggande demokratiska värderingarna
samt att de följer svensk lag.
Att staden nu trots allt köper tjänster av det aktuella företaget är
problematiskt ur många perspektiv. Dels rimmar församlingens värderingar
och övertygelse illa med stadens och den rödgrönrosa majoritetens visioner om
en normkritisk, öppen och tolerant stad och dels blir det lite märkligt när
staden parallellt med detta driver juridiska processer mot enskilda individer
inom rörelsen. Det senare rör stora viteskrav till följd av att församlingen
förespråkar hemundervisning av barnen och därmed förvägrar dem att gå i
skolan.
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Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd:
1. Anser du att det är rimligt att staden anlitar företag som inte följer
svensk lag eller delar stadens grundläggande demokratiska värderingar?
2. Hur ser du på det faktum att staden å ena sidan betalar hundratusentals
kronor för församlingens hotelltjänster och å andra sidan kräver enskilda
församlingsmedlemmar på pengar utifrån idéer som förankrats i
församlingen?
Stockholm den 21 mars 2016

Cecilia Brinck

