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§ 11
Idéburet offentligt partnerskap - om samverkan för utsatta
EU-medborgare i Stockholms stad
Samverkan mellan socialförvaltningen och fyra ideella
organisationer

Dnr 1.7.1-43/2019
Socialnämndens beslut

1.
2.

3.

4.

5.

Socialnämnden beslutar att godkänna partnerskap med
Convictus organisationsnummer 802012-1581,
Frälsningsarmén organisationsnummer 802006-1688,
Ny Gemenskap organisationsnummer 802006-1019,
Stockholms stadsmission organisationsnummer 8020031954.
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna
avtal om ett idéburet offentligt partnerskap med de fyra
ideella organisationerna om verksamhet för utsatta EUmedborgare.
Socialnämnden ger förvaltningschefen rätt att besluta om
eventuella förändringar av åtaganden inom partnerskapet,
under förutsättning att partnerskapets mål, syfte eller
värdegrund inte förändras.
Socialnämnden ger förvaltningschefen rätt att besluta om
eventuell förlängning av partnerskapet i enlighet med avtalet
som inte innebär större förändringar av innehållet i
partnerskapet.
Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform
avseende en viss verksamhet som ingås mellan en eller flera
idéburna organisationer och den offentliga sektorn.
I samband med att antalet utsatta EU-medborgare som vistas
tillfälligt i Stockholm ökade i början av 2010-talet har staden och
idéburen sektor kontinuerligt utökat sina insatser gentemot
målgruppen. I takt med att insatserna utökats har behovet av att
samordna olika aktörers insatser uppmärksammats.
Förvaltningen föreslår i ärendet ett idéburet offentligt partnerskap
för insatser till utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i
Stockholm för perioden 1 maj 2019 till och med 30 april 2020.
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I partnerskapet ingår följande aktörer från idéburen sektor:
Convictus, Frälsningsarmén, Ny Gemenskap och Stockholms
stadsmission. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner
partnerskap med förslagna aktörer.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 24 mars 2019.
Beslutsordning

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Yrkanden

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson m.fl.
(M), ledamoten Mariana Moreira Duarte (MP) Michaela Hollis
(KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S), yrkade bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V), yrkade
bifall till eget förslag till beslut.
Ledamoten Linnéa Vinge (SD) yrkade bifall till eget förslag till
beslut att avslå förvaltningens förslag till beslut.
Reservation

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström, ledamoten Jackie
Nylander båda (V), reserverade sig mot beslutet till förmån för det
egna förslaget;
” 1 Delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
2 Därutöver anföra följande
Det är bra att den nya majoriteten väljer att fortsätta verksamheterna
för utsatta EU-medborgare i Stockholm stad inom ramen för det
idéburna offentliga partnerskapet. Genom samverkan med
frivilligsektorn ges utsatta människor möjlighet till värme, vila,
samhällsvägledning, länkning osv i form av dag och
nattverksamheter. Vi tror det är bra att avsätta 20 platser för kvinnor
i särskild verksamhet och för längre tid än 5 dagar vilket föreslås i
ärendet. Vi anser dock att man bör ta bort karenstiden samt skriva in
rätten att ta med sina saker vid övernattning i avtalet då detta varit
ett problem tidigare.
Vi hade gärna gått vidare med arbetet kring utsatta EU-medborgare
i staden genom att se över möjligheten att inrätta
uppställningsplatser och liknande då detta skulle minska olovliga
boplatser i naturen och ge utsatta människor möjlighet till en trygg
plats under tiden de befinner sig i Stockholm. Vi ställer oss också
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frågande till varför inte föreningen HEM finns med inom ramen för
IOP då de gör en stor insats för målgruppen dagligen i staden och
har idag ingen finansiering från staden alls. Vi vill därför att staden
inleder ett samarbete med föreningen för att undersöka möjligheten
för dem att få något sätt, t ex via att bedriva dagverksamhet, kan
ingå inom ramen för stadens IOP.
Reservation

Ledamoten Linnéa Vinge (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget;
”1 Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Stockholms stad bär inget ansvar för andra länders eller andra
kommuners invånare, utan endast för de som är folkbokförda i
Stockholms stad. Sverigedemokraterna anser att vi ska ta ansvar för
kommunens hemlösa innan vi kan hjälpa personer som inte är
hemmahörande i Stockholms kommun.
Därför vill Sverigedemokraterna yrka avslag på förvaltningens förslag
till beslut med hänvisning till att pengarna bör komma kommunens
invånare till gagn först.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde in förslag till beslut
och reservation från (V).

