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Sammanfattning 

Ledamöter i (MP), (S), (V) och (FI) har lämnat en skrivelse om stöd 

till organisationer som arbetar med mottagande av flyktingar. I 

skrivelsen efterfrågas att förvaltningen undersöker behovet, i 

nuläget och regelbundet en tid framöver, av ytterligare stödinsatser 

till frivilligorganisationer som arbetar med flyktingar som ej sökt 

asyl. Arbetet med att stödja och hjälpa flyktingfamiljer som ej sökt 

asyl och befinner sig i Stockholms stad är omfattande och utförs till 

stor del av idéburna organisationer. Förvaltningen har skickat ut ett 

brev till de 14 organisationer som tidigare deltagit vid ett 

samverkansmöte med staden. I brevet efterfrågas information om 

organisationernas verksamhet samt om de är i behov av ytterligare 

stöd. Av brevet framgår att inskickade uppgifter kan komma att 

behandlas som en bidragsansökan.  
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Bakgrund 

Socialförvaltningen har i samband med socialnämndens 

sammanträde den 20 oktober 2015 fått i uppdrag att besvara en 

skrivelse från ledamöter i (MP), (S), (V) och (FI) om stöd till 

organisationer som arbetar med mottagnade av flyktingar. 

 

Ärendet 

Under de senaste månaderna har ett stort antal flyktingar kommit till 

Stockholm. Stockholms stad ansvarar för de barn som kommer till 

staden utan vårdnadshavare eller annan omsorgsperson, medan 

Migrationsverket ansvara för vuxna och barn med vårdnadshavare 

som ansöker om asyl. Det är också många flyktingar som kommer 

till staden som inte vill eller vet om de vill söka asyl här. Att 

tillhandahålla stöd och boenden för flyktingar som ej sökt asyl är 

inte ett kommunalt uppdrag, men utifrån ett medmänskligt ansvar 

erbjuder staden i samarbete med ett antal idéburna organisationer 

flyktingfamiljer med barn ett antal sängplatser, mat och andra 

förnödenheter. Staden har även beviljat ekonomiskt stöd till ett antal 

frivilligorganisationer som arbetar med stöd till flyktingfamiljer 

som ej sökt asyl, där staden även tillhandahåller 

verksamhetslokaler. 

 

I skrivelsen efterfrågas att socialförvaltningen undersöker behovet, i 

nuläget samt vidare på regelbunden basis till dess att den 

extraordinära situationen avtagit, av ytterligare stödinsatser från 

staden till frivilligorganisationer som arbetar med flyktingfamiljer 

som ej sökt asyl inom Stockholms stad. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts vid strategiska enheten inom avdelningen för 

stadsövergripande sociala frågor. Förvaltningsgruppen har 

behandlat ärendet den 19 november 2015.  

 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Den situation som råder är att betrakta som exceptionell och är i 

många hänseenden av akut karaktär. Idéburna organisationer och 

volontärer är en viktig del och utför ett betydelsefullt arbete med att 

hjälpa och stödja de flyktingar som kommer till Stockholm. 

Behovet är stort och därför krävs samarbete och samordning för att 

på bästa sätt hantera situationen. 
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Staden har i dagsläget ett etablerat samarbete med ett antal idéburna 

organisationer som arbetar med flyktingar som ej sökt asyl i 

Stockholm. Dels genom att samverka kring ett tillfälligt boende 

med sängplatser, mat, information och andra förnödenheter, dels 

genom att bidra med ekonomiska resurser och lokaler för att 

förstärka organisationernas möjligheter att utföra sitt arbete. 

 

Staden, på Stadsdirektörens initiativ, bjöd i slutet av september in 

organisationer som på olika sätt engagerade sig i arbetet med 

flyktingmottagande för att samtala kring samverkan och 

samarbetsformer. På mötet deltog 14 organisationer. För att 

undersöka och inventera arbetet som utförs i dagsläget samt 

eventuella stödbehov som finns för att stärka arbetet med 

flyktingfamiljer som ej sökt asyl har förvaltningen att skickat ut ett 

brev till dessa organisationer. I brevet har förvaltningen efterfrågat 

information om vilket arbete som bedrivs, hur organisationen är 

uppbyggd samt vilka eventuella stödbehov som finns där staden kan 

vara behjälplig. Organisationerna har även informerats om att deras 

inskickade underlag kan komma att hanteras som en 

bidragsansökan. För att säkerställa att organisationen efterlever 

grundläggande krav vad gäller demokratiska värderingar, mänskliga 

rättigheter och allmänna författningskrav föreslår förvaltningen att 

bedömningen av ansökningar i största möjliga mån utgår ifrån 

befintliga riktlinjer för bidrag till ideella föreningar som 

socialnämnden antog 2013-03-26 (dnr: 3.1-103/2013). 

 

Förvaltningen föreslår vidare att en sammanställning av 

ansökningar som inkommit behandlas av socialnämnden vid 

sammanträdet den 15 december 2015. 

 

Förvaltningen föreslår att socialnämnden hänvisar till detta 

tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen. 

 

 

Bilagor 

1. Skrivelse Stöd till organisationer som arbetar med mottagande av 

flyktingar. 

2. Deltagande organisationer. 

3. Brev till berörda organisationer. 

  


