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§6
Initiativ på EU-nivå för en hållbar lösning av alla EUmedborgares försörjning och bostad
Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av AnnMargarethe Livh (V)

Dnr 1.6-56/2014
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden lämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
Ärendet
I skrivelsen från Ann-Margarethe Livh föreslås att Stockholms
finansborgarråd kontaktar borgmästare främst i huvudstäder i
norra Europa för att gemensamt kräva av ansvarig EUkommissionär 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” (avsiktsförklaring).
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
22 april 2014.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten
Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S)
och ledamoten Stefan Nilsson m.fl. (MP) föreslog att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

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

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt
detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
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Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson
(KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten
Stefan Nilsson m.fl. (MP) förslag till beslut.
Reservation
Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
1. Socialnämnden tillstyrker skrivelsen.
2. Dessutom framförs följande.
Stockholms stad borde ha förutsättningar att mer aktivt arbeta
med EU-medborgares försörjning och bostad. Det som gjorts är i
dagsläget otillräckligt både nationellt, i Stockholm och i Sverige.
Alla dessa personer som lever i misär i Stockholm måste ha rätt
att få sova i en säng inomhus, exempelvis på härbärge och att
staden har uppställningsplatser för husvagnar, där det finns
tillgång till el, vatten, värme, toalett, dusch och avlopp.
Majoriteten av romerna inom EU lever i extrem fattigdom. Det är
närmast omöjligt att få jobb, i vissa områden är arbetslösheten
nära hundraprocentig. Många bor i ruckel utan vatten, avlopp
eller elektricitet. Detta är den verklighet som många av tiggarna
kommer ifrån. Väl här blir de uteliggare, de sover under en
presenning eller i ett bilvrak i förorten eller i centrala staden. De
far illa, inte minst under den kalla årstiden.
Vi bör se tiggarnas närvaro som en påminnelse om två saker: att
en stor folkgrupp i Europa (10–12 miljoner människor) alltjämt
är skamligt diskriminerad och att detta är ett ansvar för hela
Europa, inklusive oss själva. Företrädare för staten bör framföra
en formell ursäkt och romernas historia och kultur måste göras
känd, inte minst i den vanliga skolundervisningen. Stockholms
stad måste göra mera, utifrån alla människors lika värde och
mänskliga rättigheter, och ta på sig ett ansvar även om det går
utöver lagstiftningen
Socialförvaltningen
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Särskilt uttalande
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.
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Vi instämmer i de intentioner som tas upp i skrivelsen. Det är bra
med de initiativ som Stockholm redan tagit, men vi anser att
betydligt mer kan göras. Inom ramen för Europeiska
socialfondens (ESF) fonder, men även på andra sätt bör
samarbete
kunna
ske,
såväl
med
EU-migranternas
ursprungsländer som med andra EU-länder, på olika nivåer, till
exempel genom motsvarande Crossroadsverksamhet i flera
länder, initiativ till utbildning, arbete och företagande. Många av
de romer som är här har inte fått tillräcklig utbildning och kan
varken skriva eller läsa, eller i vart fall mycket dåligt. Deras
möjligheter att få arbete är därför mycket begränsade. Staden bör
ta initiativ till att undersöka vilka projekt som kan vara möjliga
att startas med samfinansiering inom ramen för ESF, eller på
andra sätt i syfte att förbättra situationen för människor som har
betydligt sämre chanser än andra i EU.
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