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§9
Fördubbling av antalet platser på Vinternatt
Svar på remiss från kommunstyrelsen av skrivelse av
Stefan Nilsson (MP)

Dnr 1.6-55/2014
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden lämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
Ärendet
I skrivelsen föreslås att antalet platser i Vinternatt ska fördubblas
samt att staden ska utreda möjlighet till tak över huvudet garanti
som omfattar alla.
Socialförvaltningen konstaterar att stadens ansvar för EUmedborgare är begränsat men att ansvar ändå tagits på olika sätt,
exempelvis genom Vinternatt. Antalet platser på Vinternatt har
under 2014 utökats till 64 platser. Utökningen ledde till en
minskning av antalet personer som inte fick plats. För EUmedborgare som saknar uppehållsrätt sträcker sig stadens
lagstadgade ansvar till att avvärja akut nöd. Prövningar av det
akuta behovet sker kontinuerligt och bistånd ges till personer som
saknar möjligheter att tillgodose sina behov på andra sätt.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
25 april 2014.
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
Administrativa avdelningen
Swedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Växel 08-508 25 000
Fax 08-508 25 030

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson (MP) och 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) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD) förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V)
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget
förslag enligt följande.
Socialnämnden beslutar att föreslå att skrivelsen återremitteras
till förvaltningen för komplettering enligt vad som anges nedan.
Det är bra att platserna på vinternatt ökat och att antalet personer
som inte fått plats minskar. Men det räcker inte. Vi vidhåller att
antalet platser bör fördubblas.
Att staden sedan 1999 har en tak över huvudetgaranti är bra. I
ärendet poängterar förvaltningen att det dock inte är något som
krävs för att kunna leva upp till kommunens ansvar enligt
socialtjänstlagen. Och att det heller inte är behövligt för att kunna
leva upp till det lagstadgade ansvar som finns för EUmedborgare. Nej det stämmer, staden kan välja sig att lägga
högre, det står oss fritt att besluta. Vi anser att det är fullt rimligt
med tanke på ett MR-perspektiv. Att platser lottas ut i kallt och
eländigt väder och att personer får vända därifrån när de tagit en
nitlott är varken värdigt eller humant. Vi ser inte att frågan om
tak över huvudet-garanti för EU-medborgare på samma villkor
som för stadens medborgare har utretts i ärendet och föreslår av
det skälet återremiss.
Särskilt uttalande
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD)
lämnade följande särskilda uttalande.
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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. Projektet har
fortsatt och utökats under vintern 2013-2014. Vinternatt erbjuder
inte bara en sängplats för natten, utan ger också andra former av
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stöd i den akuta situationen. Stadens socialtjänst finns dagligen
vid Vinternatt. EU-medborgare kan få bistånd till olika insatser
beroende på den individuella akuta biståndsbedömningen.
Staden har sedan lång tid ett mycket utvecklat samarbete med
frivilligorganisationer när det gäller hemlöshetsfrågor. För
hemlösa EU-medborgare driver Stadsmissionen verksamheten
Crossroads. Stadsmissionen och Frälsningsarmén har sedan
vintern 2012 projekt Vinternatt. Vintern 2013 utökades Vinternatt
med extraplatser hos Filadelfiakyrkan. Stockholms stad är på
olika sätt med och finansierar dessa verksamheter. Staden bidrar
också ekonomiskt för att stödja de dagverksamheter som finns
och som också tar emot fattiga EU-medborgare. Så som
Convictus, Ny Gemenskap, Frälsningsarmén och ett antal kyrkor
runt om i staden.
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 fattiga EUmedborgare och tiggare.
Under hösten 2013 arrangerades en konferens där nordiska
huvudstäder tillsammans med representanter från EUinstitutioner, andra städer i Europa, frivilligorganisationer,
ambassader med mera diskuterade hur ökad samverkan kan lyfta
frågan till EU-nivå. Vid detta möte signerade de nordiska
huvudstäderna samt Göteborg ett gemensamt brev där de
uppmanar EU att vidta åtgärder.
Med detta
synpunkter.
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Särskilt uttalande
Ledamoten Stina Bengtsson (C) lämnade följande särskilda
uttalande.

Socialförvaltningen
Administrativa avdelningen
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Fax 08-508 25 030

Det är bra att staden stödjer projekt som Crossroads och
Vinternatt för att i viss mån täcka de behov som finns hos de
hemlösa EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som
befinner sig i Stockholm. Det är också bra att Vinternatt, under
vintern 2013-2014, har utökats.
Men Centerpartiet anser att vi bör ta ett större ansvar för att de
människor som sökt sig hit inte ska tvingas leva i misär. Därför

Protokoll
Sida 23 (41)

menar Centerpartiet att Stockholms stad på sikt bör införa en tak
över huvudet-garanti för alla.
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