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Yttrande angående – insatser till utsatta EU-
medborgare och papperslösa med anledning 
av Coronaviruset  
 
Pandemin och dess effekter slår hårt mot hela Göteborgssamhället. I tuffa tider är det 
människor som redan har det svårt än mer utsatta. Staden har kompetenta medarbetare 
som dagligen arbetar med utsatta människor och som är vana att hantera kriser. Det är 
insatser som är helt nödvändiga för att upprätthålla vårt samhälle. Stadens samlade 
socialtjänst följer händelseutvecklingen noga och förstärker insatser vid behov. 
 
V och MP lyfter i sitt förslag EU-medborgare och papperslösa som är två utsatta grupper 
i vårt samhälle och beskriver flera av de värdefulla insatser som nu genomförs. Under 
flera år har staden haft enskilda IOP-avtal riktade mot dessa grupper och detta samarbete 
har fördjupats och utvecklats på senare tid. Social resursförvaltning bedriver numera 
bland annat ett uppsökande arbete tillsammans med både Frälsningsarmén och 
Räddningsmissionen. Med hjälp av de avtal som finns på plats kan staden erbjuda 
tryggare övernattningsförhållanden och det finns ett särskilt fokus på barn i de fall där 
barn finns med tillsammans med sina föräldrar. Stadens samlade arbete med det civila 
samhället är något som vi värnar.  
 
I staden pågår ett omfattande arbete med att föra ut information till olika målgrupper om 
pandemin. Det finns grupper som kan vara svårare att nå med information och det är ett 
arbete som har intensifierats och sker både skriftligt och muntligt på flera olika språk. 
Därutöver har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fått i uppdrag av 
regeringen att tillsammans med föreningar, trossamfund, frivilligorganisationer och andra 
myndigheter säkerställa att information når ut till så många som möjligt. Det är åtgärder 
som kompletterar stadens informationsinsatser.  
 
För att underlätta för nämnder att ta ansvar lokalt i linjen och hantera kostnader med 
anledning av pandemin har M, L, C, KD och S lagt fram flera åtgärder som berör eget 
kapital och avvikelser i budget.  
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Yrkande angående insatser till utsatta EU-
medborgare och papperslösa med anledning 
av Coronaviruset. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1.     Social Resursnämnd får i uppdrag att utöka IOP för insatser riktade till utsatta 
EU-medborgare och papperslösa.  

2.    Social resursnämnds ram utökas med 5 miljoner kronor för att öka stödet till 
utsatta EU-medborgare och papperslösa, via civilsamhälle och egna åtgärder. 
Satsningen finansieras med motsvarande minskning av 2020 års budgeterade 
resultat i stadens budget.   

Yrkandet  
Under den pågående Corona-krisen är det viktigt att de mest utsatta, vare sig det är 
ekonomiskt eller socialt, inte drabbas av en ännu svårare situation. Vi rödgrönrosa i 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ menar att stadens åtagande gällande 
mänskliga rättigheter prövas i realiteten gällande de mest utsatta i vårt samhälle och i 
krislägen. 

Utsatta EU-medborgare som vistas i Göteborg lever i en mycket utsatt situation där risken 
för att bli smittad av Covid-19 är stor. Många är kvinnor som dessutom också lever med 
en risk att utnyttjas sexuellt, dessutom förekommer också hot och våld mot dessa grupper. 
Människor i en otrygg miljö riskerar nu att både bli smittade och utnyttjade med mycket 
små möjligheter att hålla avstånd eller omhänderta eventuell sjukdom. 

Göteborgs Stad har förtjänstfullt redovisat de åtgärder som vidtagits för att minska 
smittspridning och ge stöd. Detta är bra, men otillräckligt. Många människor är nu 
strandade i Sverige utan möjlighet att ta sig hem, och av de som ber om hjälp på gator 
rapporteras om att människor undviker dem och att de är ännu mindre summor som de 
kan få ihop. Det innebär konkret att det har blivit svårare att köpa mat för dagen. 

På Station Nord har rutiner tagits fram för vad som gäller om någon på boendet uppvisar 
symptom. På Betlehemskyrkan ges information på rumänska och bulgariska kring 
behovet av handhygien och undvika närkontakt. Även i fältet försöker 
frivilligorganisationer ge information om läget kring covid-19. Situationen för 
papperslösa, gömda och i vissa fall statslösa flyktingar är på liknande sätt ansträngd. 

Det befintliga arbetet i civilsamhället med stöd till utsatta EU-medborgare och 
papperslösa kan skalas upp genom att till exempel utöka boendeplatser. Även stadens 
direkta arbete kan skalas upp, exempelvis genom informationsinsatser.  
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Vi behöver ha en pragmatisk inställning till att minska risken för smittspridning och 
undvika ökad social misär. Vi rödgrönrosa föreslår därför ett ekonomiskt tillskott till 
Social Resursnämnd samt att de får i uppdrag att utöka det idéburna offentliga 
partnerskap (IOP) som redan idag arbetar gentemot målgruppen EU-medborgare och 
papperslösa. 
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