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§ 13 Motion från Anna König Jerlmyr och
Andrea Ström (båda M) om upprätthållande av ordning och trygghet i
stadens offentliga rum
Remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsnämndens beslut
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar att besvara
remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i ett
tjänsteutlåtande av den 11 augusti 2015, dnr 1.5.1-163-2015.
Förvaltningen menar att beslut om hur arbetet med fattiga EUmedborgare ska bedrivas i Stockholm bör utgå från en
nationell strategi.

Förslag till beslut
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S) föreslog att nämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Henrik Sjölander m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt ett förslag från Moderaterna.
Maria Johansson m.fl. (FP) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt ett förslag från Folkpartiet.
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Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
stadsdelsnämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Henrik Sjölander m.fl. (M) reserverade sig mot
stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:
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1. Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
2. Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra
Frågan om fattiga EU-medborgare har de senaste åren varit väl
debatterad. Under Moderaterna och Alliansens styre i
Stockholms stad inrättades stora delar av dagens arbete och
insatser, vilket i många fall sträcker sig längre än vad
socialtjänstlagen säger. Samtidigt är det viktigt att inga
grupper i samhället ställs olika för lagen, oavsett bakgrund
eller härkomst. Svensk lag och ordningsföreskrifter ska gälla
lika för alla.
Moderaterna har, och kommer fortsätta, aktivt arbetat för ett
ökat agerande och samverkan mellan polis, kommun och
andra berörda aktörer för att upprätthålla den lagstiftning som
finns. Svensk lag är lika för alla. Polisen måste ta sitt ansvar
samtidigt som det måste finnas ett tydligt politiskt mandat,
både lokalt och på nationell nivå, att agera både för att
förebygga olagliga bosättningar, nedskräpning och säkerställa
att ingen människa utnyttjas eller utsätts för brott. Frågan är
också större än en enstaka kommun, Stockholms stad kan inte
ensamt lösa de utmaningar vi ser. Därför har vi välkomnat den
nationella samordnarens arbete.
Men att avvakta vidare utredning och diskussion i frågan är
bara att skjuta de utmaningar vi ser framför oss på obestämd
tid. Det behövs inte fler fina ord från vänsterstyret på såväl
nationell som lokal nivå om ansvar och utredningar. Det
behövs konkreta ageranden idag, och inte minst en politik som
tar ansvar för de lokala utmaningar vi ser. Att hänvisa till de
nationella slutsatserna är att ytterligare bromsa Stockholms
arbete i frågan, ett arbete som tidigare legat i framkant och där
mycket ligger till grund för många andra kommuners arbete.
Stockholm ska som huvudstad alltid sträva efter att ligga i
framkant, även nationellt sett. Vilket i sin tur kräver modiga
politiker som tar ansvar.
Maria Johansson m.fl. (FP) reserverade sig mot
stadsdelsnämndens beslut med hänvisning till sitt förslag:
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Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra
följande.
På flera platser har irreguljära boplatser bildats, både av EUmigranter och av personer med hemvist i Stockholm.
Människor ska inte behöva bo under sådana förhållanden som
råder på dessa boplatser. De utgör inte människovärdiga
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bostäder, och om de blir långvariga tenderar den sanitära
situationen på platsen att bli ohållbar. Boplatserna är också
uppförda på mark avsedd för andra ändamål, och innebär i
vissa fall ett konkret hinder mot att marken kan användas för
dessa ändamål. I vissa kommuner har svårigheter att avhysa
boplatser från privat mark skapat stora olägenheter för
markägare.
För att förhindra att den humanitära situationen blir ohållbar
måste Stockholms stad avhysa människor från dessa boplatser.
Avhysningarna ska ske på ett rättssäkert sätt, med respekt för
den enskildes värdighet, integritet och egendom.
Avhysningar bör även framgent utföras av polisen och inte av
privata eller kommunala ordningsvakter. Den typ av ingrepp i
den enskildes boende och privata sfär som en avhysning
innebär bör polisen ansvara för.
Vi välkomnar ytterligare förslag från den nationella
samordnaren om hur avhysningar kan ske snabbare med
bevarad rättssäkerhet.
Uttalande
Ordförande Arvid Vikman m.fl. (S), Anders Ödmark m.fl.
(MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande gemensamma
uttalande:
Diskriminering och fattigdom tvingar människor till livsval
som driver dem från barn, familj och hem för att söka
försörjning i andra länder. Vi delar motionärernas beskrivning
av att situationen är komplex och kräver långsiktiga lösningar
då situationen sätter stor press på alla berörda. Men den
största utmaningen, och vårt fokus, ligger i att förbättra
individernas livssituation.
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Människor som inrättat tillfälliga boplatser på Stockholms
gator, i parker och i skogsområden lever i en humanitärt och
medmänskligt helt oacceptabel miljö. Staden har idag ett
regelverk för hur staden ska hantera bosättningar som
uppkommer. Det är polisens uppgift att upprätthålla lag och
ordning och när särskilda insatser behöver göras sker de i
samråd mellan polis, kronofogdemyndigheten,
socialförvaltningen och andra berörda förvaltningar. Att anlita
ordningsvakter för att utföra polisiära sysslor är inte en hållbar
lösning eftersom det vare sig är en del av deras profession
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eller mandat att kunna lösa de situationer som kan komma att
uppstå.
Stockholms stads program för fattiga EU-medborgare är under
framtagande. I början av 2016 skall den nationelle
samordnaren presentera riktlinjer för hur arbetet med utsatta
EU-medborgare ska bedrivas på kommunnivå. Vi anser att
breda lösningar i samförstånd är den enda framkomliga vägen
för att hjälpa de utsatta människor som vistas i vår stad.

______________________
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