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Angående skrivelse (15/1) om initiativ på EU-nivå
för en hållbar lösning av alla EU-medborgares
försörjning och bostad
Svar på motion av Ann-Margarethe Livh (V).
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtandet som svar på
motionen.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
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Avdelningschef

Sammanfattning
I motionen från Ann-Margarethe Livh föreslås att Stockholms
finansborgarråd kontaktar borgmästare främst i huvudstäder i norra
Europa för att gemensamt kräva av ansvarig EU-kommissionär att
snabba och verkningsfulla insatser görs i de länder som de flesta
utblottade människor som söker sig till Europas storstäder kommer
ifrån. Förvaltningen skriver i sitt svar att det redan i dagsläget pågår
ett aktivt arbete där Stockholms stad både deltar i diskussioner och
samarbeten i frågor rörande EU-medborgare och den fria
rörligheten inom EU. I detta ligger även bilaterala kontakter med
berörda länder. Socialborgarrådet har också tillsammans med övriga
sociala borgmästare i Norden skrivit under ett så kallat ”letter of
intent”.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har för beredning överlämnat motion av AnnMargarethe Livh (V) om initiativ på EU-nivå för en hållbar lösning
av alla EU-medborgares försörjning och bostad.
Ärendet
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor.
Motionen
Ann-Margarethe Livh beskriver i sin motion att EU:s öppna gränser
har lett till att fattigdomen blir allt synligare i Europas större städer
och så även i Stockholm. Motionären konstaterar att eftersom
frågan berör så många städer i Europa bör Stockholm tillsammans
med andra europeiska städer aktivt arbeta för att frågan också löses
på EU-nivå. Motionären föreslår att Stockholms finansborgarråd
kontaktar borgmästare främst i huvudstäder i norra Europa för att
gemensamt kräva av ansvarig EU-kommissionär att snabba och
verkningsfulla insatser görs för utbildning, hälsovård, arbete och
bostäder i de länder som de flesta utblottade människor som söker
sig till Europas storstäder kommer ifrån.
Förvaltningens synpunkter
Det pågår redan i dagsläget ett aktivt arbete där Stockholms stad
både deltar i och har tagit initiativ till diskussioner och samarbeten i
frågor rörande EU-medborgare och den fria rörligheten inom EU. I
detta ligger även kontakter med berörda länder.
En länsövergripande samling i regi av Sveriges kommuner och
landsting (SKL) har genomförts och under 2014 har ett flertal
bilaterala möten ägt rumt, främst med representanter från
Rumäniens ambassad och regering. Representanter från både
Stockholms stad och Sverige har deltagit.
Hösten 2013 hölls, på Stockholms initiativ, en europeisk konferens
om EU-medborgare som bidrog till att socialborgarrådet Anna
König Jerlmyr och övriga representanter för de nordiska städerna
skrev under ett så kallat ”letter of intent” (avsiktsförklaring). Det i
sin tur bidrog till att Stockholms socialborgarråd blev inbjuden till
konferenser i Bryssel där frågorna lyftes.
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Genom EUROCITIES, en samarbetsorganisation för större städer
inom EU där Stockholm, Göteborg och Malmö är medlemmar,
bevakar Stockholms stad kontinuerligt bland annat utvecklingen i
andra städer inom EU och aktuella förslag från EU-kommissionen.
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EU:s medlemsländer har möjlighet att ansöka om medel från den
Europeiska Socialfonden, ESF. ESF är en av EU:s strukturfonder,
vars syfte är att förbättra den sociala sammanhållningen och det
ekonomiska välståndet i unionens samtliga regioner.
Strukturfonderna är omfördelande finansiella instrument som stöttar
sammanhållningen inom Europa genom att koncentrera ekonomiskt
stöd till mindre utvecklade regioner. Detta sker genom
medfinansiering av nationella, regionala och lokala projekt. Nivån
på ESF:s finansiering skiljer sig mellan regionerna beroende på
deras relativa välstånd. Möjligheten att få stöd bygger dock på att
medlemsstaten själv och dess organisationer är aktiva och ansöker
om medel.
Bilagor
1. Motion av motion av Ann-Margarethe Livh (V) om initiativ
på EU-nivå för en hållbar lösning av alla EU-medborgares
försörjning och bostad
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