
 
Motion: Utred hur Gnesta kommun kan ta ansvar för de utsatta EU 
medborgarna som vistas här, i samarbete med hjälporganisationer och 
civilsamhället.  
 
Gnesta kommun har sedan 2015 utsatta EU medborgare som kommer från 
Rumänien och vistas här i perioder. De är här för att de inte kan försörja sig i sitt 
hemland, och de vill i första hand jobba för att tjäna pengar. Men när möjligheten till 
arbete är begränsad blir de hänvisade till tiggeri. 
 
Vintern 2016 ordnade Gnesta kommun ett härbärge vid idrottsplatsen, tillsammans 
med Svenska kyrkan och Röda korset. Men sedan har socialt eller ekonomiskt stöd 
inte erbjudits från kommunen. Inte heller från hjälporganisationer, bortsett från en 
enskild insats från Svenska kyrkan 2018. 
 
SKR (2021) menar att ansvaret för dessa människor inte ligger på kommunen, utan 
är en statlig fråga. Samtidigt finns en rapport från Civil Rights Defenders (2015) som 
beskriver Sveriges ansvar på statlig, regional och kommunal nivå. Utsatta EU 
medborgare blir diskriminerade och marginaliserade i sina hemländer. Det går inte 
att blunda för det och enbart lägga ansvaret på andra.  
 
Hittills har ansvaret för de utsatta EU medborgarna i Gnesta i stor utsträckning legat 
på civilsamhället. Initiativ har tagits av privatpersoner att hjälpa till med bostad, jobb, 
företagande, insamlingar, byråkrati. Några av de som burit mycket av ansvaret kan 
dock inte göra detta längre inom kort. Behoven är stora och insatser från enbart 
enskilda invånare i Gnesta räcker inte till långsiktigt, utan stöd från samhället och 
myndigheter.  
 
Gnesta kommuns handlingsplan för säkerhet och trygghet 2021, har formulerat hur 
socioekonomisk utsatthet och segregation är en riskfaktor i samhället. Integration 
anses vara viktigt för att förebygga det.  
 
Genom FN, Europarådet och EU har Sverige åtagit sig att garantera att alla 
människor som vistas här, får sina grundläggande mänskliga rättigheter 
tillgodosedda (Nätverket för utsatta EU medborgare, 2021). Socialtjänstlagen 
behöver efterlevas med skälig levnadsnivå, tak över huvudet, mat för dagen och 
grundläggande hälso- och sjukvård och tandvård till de som inte kan klara det på 
egen hand. 
 
I en omfattande undersökning finansierad av EU, vittnar Civil Rights Defenders 
(2019), om ett stort antal hatbrott mot denna grupp i svenska samhället. Mörkertalet 
är stort.  



 
Feministiskt initiativ föreslår därför att: 
 
Gnesta kommun utreder hur utsatta EU medborgares trygghet och säkerhet kan 
stärkas, genom rådgivande verksamhet, stöd vid anmälan av brott, och härbärgen 
året runt.  
 
Gnesta kommun utreder hur utsatta EU medborgare på sikt kan integreras i 
samhället, med språkundervisning och samhällsinformation.  
 
Gnesta kommun utreder tillsammans med polis och socialtjänst, hur man kan 
förebygga hatbrott mot målgruppen, och tillsätter en särskild grupp som hanterar 
dessa typer av brott. 
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