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Sammanfattning
Stefan Nilsson m.fl. (MP) har inlämnat en skrivelse där de
föreslår att hemlösa personer ska ges möjlighet till
långtidsförvaring av värdefulla ägodelar och tillhörigheter som
exempelvis betyg, smycken, foton m.m. För många hemlösa
innebär en förlust av sådana tillhörigheter ofta ytterligare en svår
belastning.
Det är Kronofogdemyndigheten, KFM, som har till uppgift att
verkställa avhysningar. I uppdraget ingår bland annat att ansvara
för tömning av bostaden och lagring av tillhörigheter.
Tillhörigheter och saker förvaras i maximalt 3 månader.
Socialtjänsten kan efter ansökan i vissa fall bevilja
magasineringskostnader och/eller framtagningsavgiften för att
stockholm.se
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hämta ut förvarade tillhörigheter hos KFM i form av
försörjningsstöd.
Att förvara enskildas tillhörigheter ligger utanför ramen för
socialtjänstens och kommunens ansvar och det är ur ett juridiskt
perspektiv svårt att överblicka konsekvenserna.

Bakgrund
Nämnden har erhållit en skrivelse från Stefan Nilsson m.fl.(MP)
för handläggning. Skrivelsen innehåller förslag om att personer i
hemlöshet ska ges möjlighet till långtidsförvaring av värdefulla
ägodelar.

Ärendet
Stefan Nilsson m.fl. anger in sin skrivelse att en ofta förbisedd
faktor för de människor som lever i hemlöshet är risken för att
förlora värdefulla ägodelar. För många hemlösa innebär förlust
av sådana tillhörigheter som exempelvis betyg smycken, foton
m.m. ofta ytterligare en belastning. Stefan Nilsson m.fl. föreslår
att hemlösa personer bör erbjudas långtidsförvaring av värdefulla
tillhörigheter och saker av affektionsvärde. En sådan service
skulle kunna förhindra att många hemlösa förlorar viktiga
personliga ägodelar, vilka också ofta kan vara viktiga när man får
en fast bostad och ska leva ett mer ordnat liv.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid förvaltningens avdelning för
stadsövergripande sociala frågor, strategiska enheten.

Förvaltningens synpunkter och förslag
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Det är Kronofogdemyndigheten, KFM, som har till uppgift att
verkställa avhysningar. I uppdraget ingår bland annat att ansvara
för tömning av bostaden och lagring av tillhörigheter. I samband
med en avhysning kan den enskilde välja att själv flytta ut sina
tillhörigheter innan avhysningen verkställs. Alternativt kan den
enskilde meddela KFM att tillhörigheterna får kastas eller anvisa
vart sakerna ska köras. Om den enskilde inte medverkar till
avflyttning verkställs tömning av bostaden och borttransport av
tillhörigheter av KFM med stöd av Utsökningsbalken 16 kap. 6 §.
Tillhörigheterna magasineras därefter i maximalt tre månader.
Om den enskilde under denna period inte hämtar ut sina
tillhörigheter eller förlänger kontraktet för magasinering säljs
eller förstörs tillhörigheterna. Samtliga kostnader för tömning och
magasinering debiteras den enskilde. Socialtjänsten kan efter
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ansökan i vissa fall bevilja magasineringskostnader och/eller
framtagningsavgiften för att hämta ut förvarande tillhörigheter
hos KFM i form av försörjningsstöd.
Enligt samtal med KFM framkommer att det vanligaste är att den
enskilde själv tar med sig de saker som han/hon tycker är av
värde innan avhysningen verkställs.
Det råder ingen tvekan om att varje avhysning är en tragedi för
den enskilde och leder ofta till svåra livssituationer. Det är
angeläget att socialnämnderna arbetar aktivt för att förhindra
avhysningar. Om en avhysning är aktuell ska socialtjänsten
motivera den enskilde att själv ta hand om viktiga ägodelar och
tillsammans med den enskilde planera för dennes framtida
boendesituation.
Att förvara den enskildes tillhörigheter ligger utanför ramen för
socialtjänstens och kommunens ansvar och ur ett juridiskt
perspektiv är det svårt att överblicka konsekvenserna av ett
sådant åtagande. Det kan leda till problematiska juridiska
gränsdragningar som kan handla om exempelvis försäkringar,
avtalsfrågor, lokaler och skydd av förvaringsutrymmen. Det är
även en komplex fråga att avgöra vilka saker som den enskilde
kan förvara hos socialtjänsten. Värdesaker kan komma att
påverka eventuellt försörjningsstöd och/eller ska lämnas till KFM
vid utmätning
Förvaltningens bedömning är att det system som tillhandahålls av
KFM för förvaring av tillhörigheter som tillhör personer som har
blivit avhysta fyller sin funktion. Att socialtjänsten i vissa fall
beviljar försörjningsstöd till förvaringskostnader utgör ett fullgott
komplement.
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