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Motion av Peter Wallmark (SD) om att härbärgen
ska fokusera sina resurser på att hjälpa
kommunens medborgare
Remiss från kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelningen för vuxna, HässelbyVällingby stadsdelsförvaltning.
Ärendet
Peter Wallmark (SD) har till kommunfullmäktige lämnat en motion
om att stadens stöd till utsatta personer i form av härbärgen
uteslutande ska riktas mot de som vistas legalt i Stockholms stad.
Motionären skriver att Sverigedemokraterna anser att det är fel att
prioritera personer som vistas illegalt i staden och att personer som
bryter mot svensk lag inte ska få ta del av inbetalda skattepengar
annat än om de befinner sig i en akut situation. Vidare anser
Sverigedemokraterna att Stockholms stad omedelbart ska upphöra
med denna felprioritering och istället prioritera stockholmarna.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
 stadens härbärgen endast ger stöd till legalt vistandes
 stöd och information kopplat till akutsjukvård undantas
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen utgår från att motionären menar att de som vistas i
Sverige illegalt är personer som sökt asyl men fått avslag och håller
sig undan verkställighet av ett avlägsnandebeslut. Det gäller även
personer som vistas olovligen i Sverige utan att ha sökt asyl eller
EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige men saknar
uppehållsrätt.
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Oavsett om en person vistas lagligt eller olagligt i Sverige har
socialtjänsten det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen
enligt 2 kap 1 § socialtjänstlagen, vilket innebär att ge stöd och
hjälp i akuta situationer. Vad som är en akut situation måste
bedömas individuellt i varje enskilt ärende.
Förvaltningen känner inte till något styrdokument som reglerar att
personer som vistas i landet och i staden illegalt, ska prioriteras till
härbärgen, framför de personer som vistas i staden legalt eller är
medborgare.
Det finns riktade insatser endast till stadens medborgare i form av
Tak över huvudet garanti, TÖG. Staden erbjuder även ett antal
platser på härbärge för socialt utsatta EU medborgare och
tredjelandsmedborgare utifrån det yttersta ansvaret som staden har
för de personer som vistas i staden.
Även för hälso- och sjukvården finns det reglerat vad som gäller för
vuxna utan rätt att vistas i landet.
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