PM Rotel I (Dnr KS 2022/427)

Ingå partnerskap med civilsamhället för att säkra ett uthålligt och långsiktigt flyktingmottagande
Skrivelse av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V)

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) har till kommunstyrelsen
inkommit med en skrivelse i vilken de vill uppmana kommunstyrelsen att snarast
återkomma med en plan för att skyndsamt se till att staden organiserar samarbetet
med civilsamhället och tillskjuter de resurser som civilsamhället behöver för att fungera, till exempel lokaler och medel till samordnare. Detta som ett led i att säkra ett
uthålligt och långsiktigt flyktingmottagande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret konstaterar att det är staten som har det huvudsakliga ansvaret för mottagandet av skyddsbehövande utifrån nuvarande lagstiftning men att
lagändringar som påverkar kommunernas roll troligen kommer att ske inom kort.
Mina synpunkter
Jag vill börja med att tacka författarna till skrivelsen för att de lyfter en viktig fråga.
Jag instämmer i åsikten att civilsamhället spelar en viktig roll för stadens flyktingmottagande och att de föreningar som bidrar ges förutsättningar att hjälpa till i den
mån som det behövs. Den 13 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att staden ska
avsätta totalt 10 mnkr genom att socialnämnden, idrottsnämnden samt att kulturnämnden medges budgetjustering om 2 mnkr vardera, totalt 6 mnkr, för en samlad
förstärkning till föreningslivets möjligheter att bidra i situationen. Kulturnämnden föreslås även få en förstärkning om 4 mnkr för att, i nära samarbete med arbetsmarknadsnämnden, ta arbetet vidare med studieförbundens språkcirklar och undervisning i
svenska.
I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
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Skrivelsen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 17 augusti 2022
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Skrivelse om att ingå partnerskap med civilsamhället för att säkra ett uthålligt
och långsiktigt flyktingmottagande
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Vi tackar stadsledningskontoret för svaret på vår skrivelse och för finansborgarrådets instämmande i vikten av frågorna vi lyfter. Vi har stor tillit till förvaltningens kompetens och arbetssätt, men menar alltjämt att politiken kan ta större ansvar för att säkerställa ett långsiktigt och
hållbart samarbete med civilsamhället. Vänsterpartiet välkomnar budgetjusteringarna om 10
mnkr som kommunfullmäktige beslutade om i början av sommaren för att förstärka föreningslivets möjligheter att bidra i situationen. Det var helt i linje med intentionerna i vår skrivelse till kommunstyrelsen.
Vi framhåller fortfarande vikten av en långsiktig planering för att underlätta för civilsamhället att planera och genomföra insatser i situationer som den vi upplevde under våren, när
det politiska läget i världen plötsligt frammanade en tillströmning av människor på flykt som
sökte sig till staden. Den politiska ambitionen kan höjas genom att nämnder ges utrymme
inom ordinarie budget att stötta föreningar och organisationer i ett tidigare skede än vad som
nu blev fallet, när resurserna istället kom från centrala medelsreserven vilket kräver ytterligare politiskt behandlande genom kommunfullmäktige. Vi står fast vid åsikten att det politiska arbetet för att säkra organiseringen av och samarbetet med civilsamhället inom staden
kan bli bättre, för att på så vis öka beredskapen och påskynda processerna vid dylika framtida
händelseutvecklingar.

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med
hänvisning till Vänsterpartiets särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Vänsterpartiets särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) har till kommunstyrelsen
inkommit med en skrivelse i vilken de vill uppmana kommunstyrelsen att snarast
återkomma med en plan för att skyndsamt se till att staden organiserar samarbetet
med civilsamhället och tillskjuter de resurser som civilsamhället behöver för att fungera, till exempel lokaler och medel till samordnare. Detta som ett led i att säkra ett
uthålligt och långsiktigt flyktingmottagande.
Inriktningen för stadens arbete med denna fråga är att staden i grunden klarar
mottagande inom ramen för nämndernas ordinarie uppdrag men att det i förekommande fall behövs förstärkning av de processer och verksamheter som redan finns på
plats. Staden besitter en stor kunskap och erfarenhet gällande hanteringen av de frågor som innefattas och har sedan tidigare välfungerande processer och en tydlig ansvarsfördelning. I mottagandet av flyktingar spelar dock civilsamhället en viktig roll
varför det är viktigt att föreningar som bidrar ges förutsättningar att hjälpa till i den
mån som det behövs. I ett ärende som beslutas av kommunfullmäktige 13 juni 2022
föreslås att staden avsätter totalt 10 mnkr för att stärka civilsamhället och föreningslivets möjligheter att bistå målgruppen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2022 har i huvudsak följande lydelse.
Staden ska ta en aktiv roll utifrån aktuell lagstiftning, de uppdrag och det ansvar som åligger
landets kommuner. Stadsledningskontoret kan konstatera att det är staten som har det huvudsakliga ansvaret för mottagandet av skyddsbehövande utifrån nuvarande lagstiftning men att
lagändringar som påverkar kommunernas roll troligen kommer att ske inom kort.
Inriktningen för stadens arbete är att staden i grunden klarar mottagande inom ramen för
nämndernas ordinarie uppdrag men att det i förekommande fall behövs förstärkning av de
processer och verksamheter som redan finns på plats. Staden besitter en stor kunskap och erfarenhet gällande hanteringen av de frågor som innefattas och har sedan tidigare välfungerande processer och en tydlig ansvarsfördelning. Erfarenheter och lärdomar från mottagandet
under 2015-16 kommer nu väl till användning och det stora engagemang som finns hos allmänhet, civilsamhälle och näringsliv behöver tas tillvara.
Civilsamhället spelar en viktig roll i mottagandet av flyktingar. Det är därför viktigt att de
föreningar som bidrar ges förutsättningar att hjälpa till i den mån som det behövs. I ett ärende
som kommunfullmäktige beslutar om 13 juni föreslås att staden avsätter totalt 10 mnkr genom att socialnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden medges budgetjustering om 2
mnkr vardera, totalt 6 mnkr, för en samlad förstärkning till föreningslivets möjligheter att bidra i situationen. Kulturnämnden föreslås även få en förstärkning om 4 mnkr för att, i nära
samarbete med arbetsmarknadsnämnden, ta arbetet vidare med studieförbundens språkcirklar
och undervisning i svenska.
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