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§ 13
Behovet av riktlinjer för arbetet med EU-medborgare
Svar på skrivelse från V

Dnr 2.6.1-766/2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Ärendet
Inger Stark och Jackie Nylander (båda V) anser att det behövs en
ökad tydlighet från politiskt håll och att socialförvaltningen bör
få i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur arbetet med EUmedborgarna ska bedrivas i staden.
Förvaltningens anger att socialtjänstens arbete styrs av bland
annat socialtjänstlagen (2001:453), Socialstyrelsens allmänna råd
m.m. samt i det här fallet utlänningslagen (2005:716) och
utlänningsförordningen (2006:97). I de fall en EU-medborgare
ansöker om ekonomiskt bistånd ska socialtjänsten utreda om
personen har uppehållsrätt eller inte och i så fall på vilka grunder.
Utifrån detta har den sökande endera rätt till nödprövning eller
till full likabehandling med svensk medborgare. Kommunen har
inte möjlighet att ersätta detta med egna regler och riktlinjer.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
22 november 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.
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett
annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta
enligt detta förslag.
Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
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ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD), förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig
mot nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar att bifalla skrivelsens förslag.
2. Därutöver anförs följande.
Vi har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat behovet av ökade
insatser för arbetet med hemlösa EU-medborgare. Det är
uppenbart att många av de som vistas i Stockholm lever under
social nöd. Vi anser att staden behöver ett mer systematiskt
arbete både i relation till de lagstadgade krav på avhjälpande av
nödsituation som när det gäller ett förebyggande arbete för att
begränsa nöd.
Det är uppenbart att stadens arbete i detta idag är otillräckligt. Att
organisera ett arbete för att hjälpa individer som idag inte får
tillräcklig hjälp utifrån sin situation blir bara ett brott mot
likabehandling om du grundar den enkom på ursprung snarare än
situation. Det finns mer Stockholm kan göra och skrivelsens
förslag är rimliga utgångspunkter för ett sådant arbete.
Särskilt uttalande
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda
uttalande.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Det pågår flera olika insatser för att hjälpa fattiga och utsatta EUmedborgare. Hösten 2012 inledde staden för första gången det
som kallas Projekt Vinternatt, natthärbärgen för fattiga EUmedborgare och tredjelandsmedborgare i samverkan med
Stockholms Stadsmission och Frälsningsarmén. Projekt
Vinternatt fortsätter också vintern 2013-2014. Vinternatt erbjuder
inte bara en sängplats för natten, utan är också ett sätt att ge stöd
till människor som vill ta sig ur sin situation eller få hjälp.
Stockholms stads socialtjänst finns dagligen vid Vinternatt.
Verksamheten Crossroads som arrangeras av Stockholms
Stadsmission har under en tid arbetat med EU-medborgare och
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tredjelandsmedborgare, där får de stöd och hjälp att söka arbete,
och lära sig hur det svenska systemet fungerar. Stockholms stad
har även en samverkan med Ny gemenskap och Frälsningsarmén
som riktar sig mot denna grupp.
Stockholms stad har också förstärkt uppsökarenhetens arbete.
Tidigare var deras insatser riktade till hemlösa stockholmare,
men de har nu i uppdrag att även arbeta med hemlösa EUmedborgare och tiggare.
Under 2013 arrangerades en konferens där nordiska huvudstäder
tillsammans med representanter från EU, andra städer i Europa,
frivilligorganisationer, ambassader med mera diskuterade hur vi
kan samverka och lyfta frågan till nationell och EU-nivå. Vid
detta möte signerade de nordiska huvudstäderna samt Göteborg
ett gemensamt brev där de uppmanar EU att vidta åtgärder.
Stockholm kommer också under våren att representera Eurocities,
en sammanslutning av 130 europeiska städer, då frågan kommer
att lyftas under ett högnivåmöte.
Med detta
synpunkter.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
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