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Svar på skrivelse angående hemlösa i HässelbyVällingby
Svar på skrivelse, Dnr HV 2022/348
Förvaltningens förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse angående
hemlösa i Hässelby-Vällingby.
Sammanfattning
I inkommen skrivelse från Sverigedemokraterna (SD) ställs frågan
till förvaltningen hur stadsdelen arbetar med olovliga bosättningar
som tältläger och tillfälliga boplatser. Förvaltningen har ett etablerat
arbetssätt gällande detta och samverkar med andra aktörer för att
minska olovliga bosättningar.
I skrivelsen lyfts även frågan gällande förvaltningens arbetssätt
beträffande EU-migranter och svenska medborgare. Förvaltningen
informerar och hjälper hemlösa personer samt ger långvarigt stöd i
stadsdelen och i staden.
Hjälp och stöd erbjuds i den akuta situationen och gäller för alla
medborgare såväl som EU-migranter.
Ärendet
I inkommen skrivelse från Sverigedemokraterna (SD) till
förvaltningen lyfter SD fram att det upprättas tältläger och tillfälliga
boplatser illegalt i stadsdelen och frågan ställs hur förvaltningen
arbetar med problemet. Det anses otryggt för andra boenden och
förslummar park och gatumiljön. I ärendet frågas även om det är
någon skillnad på förvaltningens arbetssätt beträffande EUmigranter och svenska medborgare och SD hänvisar till att
socialtjänsten har ett särskilt ansvar för svenska medborgare.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom vuxenavdelningen.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningens uppdrag är att hjälpa kommuninvånare när de söker
hjälp. Det bör ske frivilligt hos socialtjänsten samt genom stöd hos
olika hjälporganisationer. Förvaltningen kan informera och hjälpa
hemlösa personer samt ge långvarigt stöd i stadsdelen och i staden.
Alla som vistas i Hässelby och Vällingby kan erbjudas akuta
lösningar i form av boende, tak över huvudet samt akuta matpengar
efter behovsbedömning enligt socialtjänstlagen. Staden arbetar även
med att ge stöd till hemlösa genom hemlöshetsjouren och
socialjouren som är bemannad årets alla dagar. Staden erbjuder
även medborgarkontor för hemlösa och dagverksamheter dit utsatta
kan vända sig för att få stöd, tvätta kläder och äta. Staden arbetar
aktivt för att erbjuda stöd till EU-medborgare som befinner sig i en
socialt utsatt situation. Tillsammans med flera
frivilligorganisationer erbjuds exempelvis natthärbärge. I detta
sammanhang kan också nämnas kyrkan som är en stark aktör när
det gäller hjälp och stöd till enskilda. Hjälp och stöd enligt ovan
erbjuds i den akuta situationen och gäller för alla medborgare såväl
som EU-migranter.
Gällande stadsdelsförvaltningens arbete med att motverka olovliga
bosättningar begär förvaltningen alltid avhysning av människor och
grupper som för kortare eller längre tid bosätter sig på allmän plats
eller på förvaltningens tomtmark. I de fall stadsdelsförvaltningen
inte äger marken där bosättningen etablerats är det privata
markägare och trafikkontoret som agerar. Förvaltningen samverkar
med andra aktörer för att minska de olovliga bosättningarna.
Förvaltningen genomför även trygghetsvandringar i
stadsdelsområdet i syfte att identifiera upplevda otrygga platser där
polis, trafikkontoret, fastighetsägarföreningen samt berörda
fastighetsägare deltar.
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