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Ett långtidshärbärge i Skarpnäcks
stadsdelsområde
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens förslag till svar godkänns.

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har överlämnat ett medborgarförslag till
förvaltningen för handläggning. I förslaget framförs önskemål om
att förvaltningen samverkar med organisationer i det civila
samhället för att dels öppna ett långtidshärbärge i stadsdelsområdet
för EU-medborgare och andra utsatta hemlösa individer, dels ge
dessa målgrupper sociala stödinsatser och samhällsinformation.
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Socialförvaltningen har uppdraget att driva verksamhet för EUmedborgare och hemlösa inom Stockholms stad. Medel för
verksamhet fördelas sedan 2017 till fackförvaltningen som
tillsammans med frivilligorganisationer drivit arbetet i form av
idéburet offentligt partnerskap. Förvaltningen föreslår att
tjänsteutlåtandet lämnas som svar på medborgarförslaget.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-05-23 anmäldes ett
medborgarförslag om samverkan med civilsamhälle för inrättande
av långtidshärbärge, samhällsinformation och sociala insatser för
EU-medborgare och andra individer med hemlöshetsproblematik.
Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna skrivelsen till
förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och familjestöd
samt behandlats i förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2019-06-05.
Ärendet
I medborgarförslaget framgår att det finns ett antal EU-medborgare
inom stadsdelsområdet som fått stöd genom lokala stödgrupper.
Förslagsställarna framför att de befintliga korttidshärbärgena som
staden erbjuder EU-medborgare för övernattning är otillräckliga, då
logi fem – sju nätter åt gången kan bidra till stress hos målgruppen.
I medborgarförslaget lyfts långtidshärbärgen som ett gott exempel,
som ett sätt att ge bättre möjligheter för enskilda att lära sig svenska
och finna anställning. Medborgarförslaget avslutas med tre
yrkanden;
 Att det öppnas ett långtidshärbärge inom stadsdelsområdet
för EU-medborgare och andra individer med
hemlöshetsproblematik
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Att stadsdelsförvaltningen tar ansvar för att ovanstående
målgrupper erhåller samhällsinformation samt
individanpassade och kvalificerade sociala stödinsatser



Att ovanstående insatser erbjuds i utifrån erfarenheter och
kunskaper befintliga hos relevanta organisationer inom
civilsamhället och kommuner med erfarenhet av att driva
långtidshärbärge

Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på det lokala engagemang i sociala frågor
som framförs i medborgarförslaget liksom förslag som bidrar till
vidareutveckling av sociala insatser inom staden. Inom Stockholms
stad är uppdraget om att driva härbärgen förlagt hos
socialförvaltningen. Sedan 2017 har medel för verksamhet till
målgruppen EU-medborgare fördelats till socialförvaltningen och
inte till stadsdelsförvaltningarna. Socialförvaltningen driver flera
dag- och nattverksamheter för målgrupperna, i samarbete med
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frivilligorganisationer. Samarbetet bedrivs genom idéburet
offentligt partnerskap (IOP), som innebär att insatserna samordnas
av socialförvaltningen och utförs av idéburna organisationer med
stöd av offentliga medel.
Genom verksamheterna erbjuds enskilda inom målgrupperna bland
annat enklare måltider, möjlighet till tvätt och hygienskötsel samt
stöd, rådgivning och enklare gemensamma aktiviteter. En del
dagverksamheter erbjuder även kvalificerad rådgivning inom juridik
och samhällsinformation. Det uppsökande arbetet bedrivs genom
EU-teamet, som har till uppdrag att nå EU-medborgare i utsatt
situation som exempelvis hemlöshet. Inom teamet finns relevant
språkkompetens, god kunskap om socialtjänstens organisation samt
etablerat samarbete med frivilligorganisationer, hälso- och sjukvård,
socialjour, polis m.fl.
Förvaltningen ser det som viktigt att utvecklingsarbetet sker inom
de verksamheter där arbetet pågår och där etablerade samarbeten
finns, för att tillvarata kunskap och erfarenhet inom staden.
Förvaltningen anser därför att de yrkanden som framförts i förslaget
kan tillgodoses inom befintligt utbud, inom socialförvaltningens
regi. Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet lämnas som svar på
medborgarförslaget.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Bilagor
1. Medborgarförslaget
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