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§ 11
Om att ge personer i hemlöshet möjlighet att förvara
värdefulla ägodelar
Svar på skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)
Dnr 2.6.1-299/2013

Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Ärendet
I skrivelsen föreslås att hemlösa personer ska få möjlighet till
långtidsförvaring av värdefulla ägodelar och tillhörigheter som
exempelvis betyg, smycken, foton m.m.
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. Dessa
förvaras i maximalt 3 månader. Socialtjänsten kan efter ansökan i
vissa
fall
bevilja
magasineringskostnader
och/eller
framtagningsavgiften för att 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.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
12 augusti 2013.

Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Socialförvaltningen
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Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Jonas
Eklund (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett annat
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt
detta förslag.
Beslutsgång
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Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Jonas
Eklund (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot
nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen får i
uppdrag
att,
eventuellt
i
samarbete
med
frivilligorganisationer, verka för att hemlösa personer i
Stockholm ska få möjlighet till långtidsförvaring av viktiga
handlingar och mindre föremål med affektionsvärde.
2. Därutöver anför nämnden följande.
Socialförvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet att Kronofogdens
förvaring av tillhörigheter som tillhör personer som blivit avhysta
fyller sin funktion, i vissa fall tillsammans med socialtjänstens
möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd till förvaringskostnader.
Faktum kvarstår dock att det inte finns något lättillgängligt sätt
för hemlösa personer att under en längre tid förvara viktiga
handlingar och mindre föremål med affektionsvärde, vilket
medför att sådana saker ofta går förlorade under en turbulent
period i livet. Det är därför angeläget att skapa en sådan
möjlighet, vilket socialnämnden bör kunna bidra till.
Verksamheten kan med fördel bedrivas i samarbete med
frivilligorganisationer, vilket bör kunna avhjälpa de formella
svårigheter som socialförvaltningen har pekat på.
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