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§ 16
Idéburet offentligt partnerskap – om verksamhet för
ensamkommande barn och unga som helt eller delvis står,
eller riskerar att hamna, utanför samhällets insatser.

Dnr 2.11.6-167/2019
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna partnerskapet med
Barnrättsbyrån, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och
Stockholms stadsmission,
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna
ett idéburet offentligt partnerskap med de fyra ideella
organisationerna om verksamhet för ensamkommande barn
och unga som helt eller delvis står, eller riskerar att hamna,
utanför samhällets insatser.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen rätt att besluta om
eventuella förändringar av åtaganden inom partnerskapet,
under förutsättning att partnerskapets mål, syfte eller
värdegrund inte förändras.
4. Socialnämnden ger förvaltningschefen rätt att besluta om
eventuell förlängning av partnerskapet i enlighet med avtalet
som inte innebär större förändringar av innehållet i
partnerskapet.
5. Socialnämnden ger förvaltningschefen rätt att besluta om att
stoppa utbetalning och kräva tillbaka utbetalda medel till
förening i partnerskapet i enlighet med förutsättningar som
finns stadgade i huvudavtalet.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen föreslår i ärendet ett idéburet offentligt partnerskap
med fyra organisationer, Barnrättsbyrån, Rädda Barnen, Svenska
Röda Korset och Stockholms stadsmission. Perioden för
partnerskapet är från den 1 september 2019 till och med den
31 augusti 2020 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.
Partnerskapet omfattar samarbete med organisationer och
föreningar som driver projekt och verksamheter som riktar sig mot
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barn och ungdomar, nyanlända, ensamkommande barn och
ungdomar, papperslösa samt personer med osäkra
boendeförhållanden. Syftet med partnerskapet är att arbeta för att
förbättra ungdomens livssituation i staden tills ungdomen erhåller
uppehållstillstånd eller återvänder till ursprungslandet. Målet med
partnerskapet är att lindra akut nöd, främja psykisk och fysisk hälsa
och få barn och ungdomar att stanna inom eller att komma tillbaka
in i välfärdssystemet för att nå långsiktiga lösningar. Förvaltningen
föreslår att nämnden godkänner partnerskap med de fyra föreslagna
organisationerna.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 13 maj 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), Mariana Moreira Duarte (MP) Michaela Hollis (KD) yrkade
bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Alexandra Mattsson m.fl. (V), ledamoten Karin
Gustafsson m.fl.(S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Ledamoten Linnéa Vinge (SD) yrkade bifall till eget förslag till
beslut.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl. (V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S)
”Det är glädjande att den nya majoriteten har valt att fortsätta
stödja unga ensamkommande som befinner sig i staden och har en
svår livssituation som därför behöver fångas upp. Detta är dock inte
tillräckligt. Det råder fortfarande stora svårigheter för målgruppen
vad det gäller samordning, veta vart man ska vända sig och att få
sina basala behov tillgodosedda såsom boende, mat, ekonomi.
Frivilligorganisationerna inom partnerskapet gör ett bra arbete och
vi ser det positivt att IOP förlängs. Att det finns en mötesplats
centralt är viktigt och något som flera aktörer påpekat behovet av.
Detsamma gäller att gruppen får tillgång till den juridiska
rådgivningen som behövs när rättsläget är osäkert och många
behöver stöd med anledning av den nya gymnasielagen. Det står
dock klart att staden behöver göra mer för att stödja med boende för
målgruppen, det råder lång kö på SHIS boenden och många platser
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saknas som skulle kunna ge målgruppen en stabil tillvaro för att
klara sina studier och bli självförsörjande. Kravet på detta är högt
satta för att sedan kunna söka uppehållstillstånd efter
gymnasielagen och här bör staden ta ett större ansvar.
Partnerskapet leds idag av en samverkansgrupp med de
organisationer som är aktörer inom ramen för partnerskapet- det
vore värdefullt om även de unga i form av t.ex. Ensamkommandes
förbund eller Ung i Sverige också fick möjlighet att delta på något
sätt t.ex. som en referensgrupp till samverkansgruppen. En
samverkan bör även ske med övriga aktiva organisationer som
arbetar med målgruppen men som idag inte ingår i partnerskapet.”
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:
Brott begångna av ensamkommande har kraftigt aktualiserats under
de senaste åren. Vi vet att det inte är ovanligt att denna grupp ljuger
om sin ålder dels för att undkomma straff, dels för att klassas som
barn. Vad förvaltningen föreslår är alltså att Stockholms stad ska
finansiera resurser för personer utan rätt att uppehålla sig i landet.
Ett enligt oss orimligt förslag baserat på den ökade otrygghet denna
grupp medfört samt att det i dagsläget finns omkring 2 500 hemlösa
personer tillhörande Stockholms stad som borde stå först i kön till
resurser i form av mat, kläder och SL-kort.
Stockholms stad har inget ansvar att försörja illegala invandrare
som fått avslag på sin asylansökan. Mot bakgrund av detta yrkar
Sverigedemokraterna avslag på förvaltningens förslag till beslut.”

Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).

