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§ 11
Svar på skrivelse om stöd till organisationer som arbetar
med mottagande av flyktingar

Dnr 1.7.2-737/2015
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänstutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Ärendet
I skrivelsen efterfrågas att förvaltningen undersöker behovet, i
nuläget och regelbundet en tid framöver, av ytterligare
stödinsatser till frivilligorganisationer som arbetar med flyktingar
som inte sökt asyl.
Arbetet med att stödja och hjälpa flyktingfamiljer som inte sökt
asyl och befinner sig i Stockholms stad är omfattande och utförs
till stor del av idéburna organisationer. Förvaltningen har skickat
ut ett brev till de 14 organisationer som tidigare deltagit vid ett
samverkansmöte med staden. I brevet efterfrågas information om
organisationernas verksamhet samt om de är i behov av
ytterligare stöd. Av brevet framgår att inskickade uppgifter kan
komma att behandlas som en bidragsansökan.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
4 november 2015.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det
är förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Andrea Ström m.fl. (M) lämnar följande
särskilda uttalande.
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Stockholm står inför stora utmaningar när det gäller att kunna
hantera den pågående flyktingkrisen och se till att människor som
söker sig hit för att undkomma krig och konflikt får det stöd de
behöver. Under kommande år kommer det att krävas stora
insatser på både kort och längre sikt för att människor ska få
bästa möjliga framtid i Stockholm och Sverige.
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Det är stadens ansvar att tillhandahålla boende och stöd för de
ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Stockholm
och det är av största vikt att vi ser till att det ansvaret följs. För att
klara det måste både ekonomiska och humanitära insatser
prioriteras.
Istället för att rikta resurserna till de ensamkommande barnen
fortsätter den rödgrönrosa majoriteten att fokusera på insatser till
människor som inte söker asyl i Stockholm, det vill säga till
transitflyktingar. Detta trots att Socialnämnden redan har fattat
beslut om stora satsningar på 3,6 miljoner under tre månader för
att lösa extra sovplatser till de som behöver tak över huvudet.
Med anledning av den låga beläggningen på de transitboenden
som finns i staden, mellan 15 – 20 boende/natt sista veckan, är
det mycket förvånande att majoriteten väljer att skicka ett brev
till 14 olika organisationer för att uppmanna dessa organisationer
att söka ekonomiskt bidrag för särskilda insatser till
transitflyktingar.
Istället vill vi se ökade satsningar till de hundratalet barn och
unga som söker asyl i Stockholm varje vecka och som behöver
boende, mat och skolplatser.
I Moderaternas budgetförslag för 2016 avsätter vi 59 miljoner
kronor till socialtjänsten för att öka kapaciteten att hantera
mottagandet i staden.
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