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Sammanfattning
Sedan 2017-05-01 har socialnämnden ingått idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med fyra frivilligorganisationer; Ny Gemenskap,
Convictus, Frälsningsarmén, och Stockholms Stadsmission, som
tillhandahåller stöd för EU- och tredjelandsmedborgare som vistas
tillfälligt i staden och befinner sig i en utsatt situation. Stödet ges i
form av härbärge nattetid och dagverksamheter. Uppföljning av
partnerskapet sker i en gemensam verksamhetsrapport som
upprättas två gånger per år. Ärendet avser verksamhet som bedrivits
under perioden 2019-11-01 till och med 2020-04-30.
Nattverksamheten har bedrivits vid tre härbärgen och genomfört
sammanlagt 16 888 övernattningar, varav ca 34 % avser kvinnor.
Dagverksamhet har bedrivits vid fem olika verksamheter som
sammanlagt tagit emot 38 248 besök, varav ca 14 % är kvinnor.
Besökarna till såväl dag- som nattverksamheterna kommer
huvudsakligen från Rumänien och Polen.
Jämfört med föregående period, minskade antalet platser på
nattverksamheter till följd av olika åtgärder kopplade till pågående
pandemi och risken för att insjukna i coronavirus, Covid-19.
Antalet besök till dagverksamheterna har fortsatt att öka jämfört
med tidigare perioder.
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Bakgrund
Sedan 2017-05-01 har socialnämnden ingått idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med fyra frivilligorganisationer; Ny Gemenskap,
Convictus, Frälsningsarmén, och Stockholms Stadsmission, som
tillhandahåller stöd för EU- och tredjelandsmedborgare som vistas
tillfälligt i staden och befinner sig i en utsatt situation. Syftet med
partnerskapet är att tillhandahålla kortsiktigt stöd till målgruppen
för att motverka nöd och minska utsatthet. Organisationerna ger
stöd i form av härbärge nattetid och dagverksamheter.
Dagverksamheterna erbjuder enklare måltider, möjlighet till
hygienskötsel, socialt umgänge, samt visst stöd och rådgivning.
Uppföljning av verksamheterna sker i en gemensam
verksamhetsrapport som ska levereras två gånger per år.
Ett nytt avtal om partnerskap gäller från 2020-05-01 och sträcker
sig till 2021-04-30. Avtalet innehåller inga nyheter i sak. Avtalet
kan förlängas längst till 2022-04-30.
Ärendet
Socialförvaltningens EU-team uppger att de under perioden
uppmärksammat ett femtiotal bosättningar inom Stockholms stad
och mellan 500 och 600 boende. Det finns inga exakta uppgifter om
ursprungsland, men en generell uppskattning är att majoriteten av
EU-medborgarna kommer från Rumänien och Polen. Bland
tredjelandsmedborgarna kommer majoriteten från Nigeria och
Ghana. Antalet har varit relativt konstant de senaste åren men kan
variera över året, ex. vid högtider som jul och nyår, då ett flertal
återvänder till sina hemländer. Under perioden har också den
pågående pandemin påverkat och många i målgruppen har valt att
återvända till sina hemländer till följd av eventuellt stängda gränser.
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Nattverksamheterna
Inom ramen för partnerskapets nattverksamheter erbjuds 115
platser:
Convictus
20 platser för kvinnor
Frälsningsarmén
45 platser
Stadsmissionen
50 platser
Jämfört med föregående period, minskade antalet beviljade platser
till följd av olika åtgärder kopplade till pågående pandemi och
risken för att insjukna i coronavirus, covid 19. Skärpta rutiner för att
skydda både gäster och personal har införts på alla tre
nattverksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Från början av april minskade Stockholms
Stadsmission antalet platser, från 50 till 35. Frälsningsarmén hade
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fortsatt 45 platser men med lägre beläggning än tidigare perioder,
sannolikt till följd av pandemin.
Under perioden har sammanlagt 16 888 övernattningar genomförts
inom ordinarie nattverksamhet, varav ca 34 % avser kvinnor. Den
genomsnittliga beläggningen har, med det minskade platsantalet
från april, varit 81 %, med högst beläggning i november och
december och en nedgång, framför allt i april. Från början av april
har personer haft möjlighet att sova sju nätter i följd med två dagars
mellanrum innan en ev. ny sjudagarsperiod.
Antalet unika individer som bott inom härbärgesverksamheten
under perioden är 452. Av dessa har 164 (36 %) en ackumulerad
boendeperiod som överstiger 30 dagar.
Beläggningen har trots pandemin ökat något jämfört med perioden
innan (maj-oktober 2019), andelen kvinnor har sjunkit marginellt.
Extra kalla nätter

Till följd av den relativt milda vintern aktiverades inte extra kalla
nätter (EKN), vid något tillfälle under perioden. Det har funnits
möjlighet att informera om öppethållande vid extra kalla nätter via
digitala utomhusskärmar i staden.
Dagverksamhetern
Inom ramen för partnerskapet bedrivs fem dagverksamheter i syfte
att ge humanitärt stöd och tillgodose basala behov, samt minska
utsatthet och motverka utanförskap. Dagverksamheterna erbjuder
enklare måltider, möjlighet till hygienskötsel, socialt umgänge, samt
viss rådgivning och socialt stöd.
Antalet besök till dagverksamheterna fortsätter att öka jämfört med
tidigare perioder. Majoriteten av besökarna kommer från Rumänien
(cirka 28 %) och Polen (knappt 10 %). Dagverksamheterna har
under perioden haft sammanlagt 38 248 besök varav cirka 14 % är
kvinnor. I november hade verksamheterna det högsta antalet besök
sedan starten, 7 400. Under april månad märktes dock ett minskat
antal besök förmodligen kopplat till Corona.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen och har behandlats
i förvaltningsgrupp 2020-08-19, samt funktionshindersrådet 202008-20.
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Jämställdhetsanalys
Verksamheterna inom partnerskapet vänder sig till kvinnor och män
och de resurser som tilldelats partnerskapet är jämnt fördelade
mellan könen. Inom nattverksamheterna finns 20 platser specifikt
avsedda för kvinnor. Utifrån de data som verksamhetsrapporten
redovisar är det uppenbart att det finns stora skillnader mellan
könen i hur stödet som organisationerna ger används – en
övervägande procentandel är män i så väl nattverksamheterna (66
%) som dagverksamheterna (86 %).
Det finns inga uppgifter kring könsfördelning i gruppen EU- och
tredjelandsmedborgare som vistas i staden. Det är därför svårt att i
nuläget dra några slutsatser om detta. Ett arbete pågår för att vidare
kartlägga och analysera detta. EU-teamets uppfattning är att en
anledning till skillnaden i dagverksamheterna kan vara att kvinnor i
högre grad än män under dagtid uppehåller sig i gatumiljöerna.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner redovisningen
Ny Gemenskap, Convictus, Frälsningsarmén, och Stockholms
Stadsmission om utsatta EU-medborgare
Bilagor
Verksamhetsrapport IOP för utsatta EU-medborgare 2019-1101 – 2020-04-30.
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