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Sammanfattning
Clara Lindblom med flera (V) har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att Stockholms stad skyndsamt ska
ordna en legal boplats för utsatta EU-medborgare samt att skriva om
befintliga IOP-avtal med civilsamhället och rikta dessa mot
dagverksamheter med sysselsättning och stöd att komma ur fattigdom.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar
till kommunstyrelsen

Bakgrund
Kommunstyrelsen har för besvarande översänt motion från (V)
avseende utsatta EU-medborgares situation.

Socialförvaltningen
Socialtjänstavdelningen
Telefon 08-508 25 615
Växel 08 – 508 25 000
e-postadress
socialforvaltningen@stockholm.se

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.7.1-162/2020
Sida 2 (3)

Ärendet
Clara Lindblom med flera (V) har lämnat en motion om att
Stockholms stad skyndsamt ska ordna en legal boplats för utsatta
EU-medborgare samt att skriva om befintliga IOP-avtal med
civilsamhället och rikta dessa mot dagverksamheter med sysselsättning
och stöd att komma ur fattigdom.

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom socialtjänstavdelningen.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp den 20 maj.
Jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att det inte är relevant att genomföra en
jämställdhetsanalys.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Ett av grundfundamenten i den Europeiska gemenskapen är den fria
rörligheten. Alla EU-medborgare har rätt att resa till andra EUländer för att studera, arbeta, söka jobb eller starta företag. EUmedborgare som vistas i Sverige utan uppehållsrätt har inte rätt till
bistånd enligt socialtjänstlagen. Socialtjänsten kan bevilja
kortvariga stödinsatser för att undvika nöd.
Majoriteten av de utsatta EU-medborgare som vistas i Stockholm,
och som bor på bo- och sovplatser i staden, är inte hemlösa i sitt
hemland. I princip har de endast rätt till nödhjälp, som till exempel
tillfällig akut nattlogi eller en hemresa, för att undvika nöd.
Socialförvaltningens uppsökare och EU-team har god kännedom
om EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som befinner sig i
en utsatt situation i staden. EU-teamet arbetar uppsökande och
besöker regelbundet bo- och sovplatser i Stockholm som till
exempel kojor, husvagnar, bilar eller sovplatser av mer tillfällig
karaktär på gator och torg. EU-teamet fokuserar i första hand på
personer som befinner sig i en extra utsatt situation, till exempel
minderåriga flickor och pojkar, gravida kvinnor eller sjuka
personer. Dessa länkas till myndighetsutövande socialtjänst,
sjukvård eller annan lämplig instans för stöd och hjälp. Vid
avhysningar hänvisar staden till andra möjligheter i form av
alternativt tillfälligt boende. Plats på härbärge är en sådan lösning.
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Teamet gör en uppskattning av hur många personer som bor eller
sover på platsen för att få en samlad bild av antalet EU-medborgare
och tredjelandsmedborgare som vid en given tidpunkt sover i
offentliga miljöer. För närvarande, under våren och vårvintern
2020, sover uppskattningsvis 500-600 personer regelbundet på 5060 platser runt om i staden.
Staden stödjer flera ideella organisationers insatser för utsatta EUmedborgare. Förvaltningen har, genom EU-teamet och tillsammans
med de idéburna organisationer som arbetar för målgruppen, en bra
och samlad överblick över situationen för utsatta EU-medborgare
och tredjelandsmedborgare som befinner sig i staden. I samarbete
med organisationerna erbjuder staden 115 platser för nattlogi riktat
till utsatta EU-medborgare. Ett natthärbärge erbjuder platser för
enbart kvinnor. Möjlighet till nattlogi ges för fem nätter, som en
akut, tillfällig lösning för att ge personen möjlighet att planera för
och få stöd i att lösa sin boendesituation på längre sikt. I
Stockholmsområdet finns också flera allmänna campingplatser där
personer lagligt och mot en avgift kan ställa upp husbil, husvagn
eller tält.
Vid sidan av natthärbärgen och akut logi finns ett antal
dagverksamheter där EU-medborgare och tredjelandsmedborgare,
utöver basbehov, erbjuds stöd, rådgivning och samhällsinformation.
Förvaltningen bedömer att de insatser som staden tillsammans med
civilsamhället och de idéburna organisationerna erbjuder i form av
uppsökande arbete, akut logi, rådgivning, basbehovsverksamhet,
stöd, vägledning och samhällsinformation är tillräckliga.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som
svar till kommunstyrelsen.
Bilagor
Bilaga: Motion av Clara Lindblom med flera (alla V) om utsatta
EU-medborgares situation.
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