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Motion om att härbärgen ska fokusera sina
resurser på att hjälpa kommunens medborgare
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/711
Förslag till beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på motionen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning
Motionären föreslår att stadens härbärgen endast ska ge stöd till
legalt vistande i landet samt att stöd och information kopplat till
akutsjukvård ska undantas.
Förvaltningen anser att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för de
personer som vistas i kommunen och att detta yttersta ansvar kan
innebära att bistånd beviljas för att undanröja akut nöd. Antagna
riktlinjer och dess utformning ger socialtjänsten möjlighet att
bevilja ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL för att undanröja
akut nöd.
Bakgrund
Motion om att härbärgen ska fokusera sina resurser på att hjälpa
kommunens medborgare remitterades av kommunstyrelsen till
stadsdelsnämnden för yttrande senast den 13:e november 2020.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för socialtjänst.
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Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige skriver Peter Wallmark (SD)
att Stockholms stad prioriterar fel när personer som vistas i landet
illegalt erbjuds stöd i form av härbärgen. Personer som bryter mot
svensk lag ska inte kunna få ta del av inbetalade skattepengar annat
än om de befinner sig i en akut situation menar motionären samt
föreslår att:
 Stadens härbärge endast ger stöd till legalt vistandes.
 Stöd och information kopplat till akutsjukvård undantas.
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Synpunkter och förslag
Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät för människor som
inte själva kan tillgodose sina behov. Ansvaret gäller alla som vistas
i kommunen, och socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn som
tillhör utsatta grupper.
Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat om riktlinjer för
handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna innehåller
anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd och syftar till att
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i staden när det gäller
utredning, bedömning och tillgång till de insatser som ska erbjudas
från socialtjänstens sida. Stadens riktlinjer är vidare ett komplement
till gällande lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd. De
nuvarande riktlinjerna har antagits av Kommunfullmäktige i
oktober 2017.
I riktlinjerna anges att socialtjänsten ansvarar för alla som vistas i
kommunen samt att papperslösa inte har rätt till bistånd enligt 4 kap
1 § SoL. Papperslösa har inte heller rätt till bistånd för att undgå en
akut nödsituation eftersom sådant bistånd förutsätter att den
enskilde har rätt till försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL.
Socialtjänsten har däremot möjlighet att bevilja bistånd för att
undanröja akut nöd med stöd av 4 kap. 2 § SoL. Papperslösa har
sedan den 1 juli 2013 genom lag (2013:407) om hälso- och sjukvård
till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
rätt till hälso- och sjukvård som inte kan vänta.
Förvaltningen anser att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för de
personer som vistas i kommunen och att detta yttersta ansvar kan
innebära att bistånd beviljas för att undanröja akut nöd. Antagna
riktlinjer och dess utformning ger socialtjänsten möjlighet att
bevilja ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL för att undanröja
akut nöd.
Jämställdhetsanalys
Förslaget om att härbärget ska fokusera sina resurser på att hjälpa
kommunens invånare är könsneutralt och skulle påverka kvinnor
och män på ungefär samma sätt.
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Avdelning för socialtjänst och fritid
Bodholmsplan 2, 127 26 Skärholmen
Box 503
127 26 Skärholmen
Växel 08-508 24 000
Fax
skarholmen@stockholm.se
stockholm.se

Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör

Anna Toll
Avdelningschef

Tjänsteutlåtande
Dnr SKHLM 2020/588
Sida 3 (3)
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