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Medborgarförslag: Haninge kommun ska bygga
öppna duschar och toaletter för hemlösa som lever i
Västerhaninge
Sammanfattning

Socialnämnden har fått ett medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att Haninge kommun ska bygga
duschar och toaletter för hemlösa. Duscharna och toaletterna
föreslås vara öppna och ligga i Västerhaninge.
Förvaltningen ser inte förslaget som en lösning för att
förebygga och förhindra hemlöshet.
Förvaltningen föreslår för socialnämnden att lämna
förvaltningens svar till kommunstyrelsen.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-04-09 – Medborgarförslag - Haninge
kommun ska bygga öppna duschar och toaletter för hemlösa
som lever i Västerhaninge
- Beslutsunderlag 2019-01-02 – Medborgarförslag - Haninge
kommun ska bygga öppna duschar och toaletter för hemlösa
som lever i Västerhaninge
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens svar som sitt eget
och medborgarförslaget anses besvarat.
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Bakgrund

Socialnämnden har fått ett medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att Haninge kommun ska bygga
duschar och toaletter för hemlösa. Duscharna och toaletterna
föreslås vara öppna och ligga i Västerhaninge.
Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att ”Svenska

kyrkan i Västerhaninge har två öppna toaletter, bibblan har
nog åxå en, därefter känner jag inte till om de finns fler.
oavsett hur många som finns så är det tydligt att de är för få,
framförallt saknas det duschar och en plats där människor kan
värma sig. konsekvensen av att de är för få toaletter blir att de
få som finns i för hög grad utsätts för förstörelse, vilket gör att
under reparationstiden stängs de. under tiden de är stängda
måste människor fortfarande utföra sina behov och då gör
dem de det utanför dörrar och entréer vilket leder till att
människor som absolut inte har i arbetsuppgift att hantera
människoavföring måste göra det. i Västerhaninge finns tre
grupper av människor som lever i någon form av utanförskap.
de har inga egna toaletter och duschar och använder såklart
de som finns tillgängligt. problemet är att de inte räcker till
och jag tycker att Haninge kommun borde värna om de
människor som lever här och se till att de kan duscha, gå på
toaletten, värma sig utan att det överbelastar andra lokala
verksamheter.”
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kansliet i samråd med avdelning
arbete och försörjning.
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Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen delar uppfattningen att det finns en
hemlöshets-problematik för en del personer i Haninge.
Orsakerna till det kan förklaras såväl av individuella och
strukturella faktorer i samhället. Hemlösheten beror i
huvudsak på bostadsbrist, höga bostadskostnader samt ökad
psykisk ohälsa, i vissa fall kombinerad med
missbruksproblematik
Personer kan med stöd av EU:s regler om frirörlighet söka sig
till bland annat Sverige för att försörja sig genom tiggeri.
Enligt EU-rätten har dessa personer ett eget ansvar att ordna
sitt boende och försörjning och inte belasta värdlandets
väldfärssystem.
Förvaltningen har insatser för att förebygga hemlöshet.
Nämnden har antagit en plan för att förhindra hemlöshet.
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Förvaltningens samlande bedömning
Förvaltningen har förståelse för förslagsställarens förslag och
vilja att förenkla livet för enskilda individer som är hemlösa.
Förvaltningen bedömer förslaget vara utanför ramvillkoren
och att det riskerar – ett accepterande av hemlösheten genom
att bygga faciliteter för hemlösa. Förvaltningen bedömer att
det är viktigare att prioritera att motverka och förebygga
hemlöshet med fokus på kärnuppdraget.
Utifrån ett helhetsperspektiv kan det även tillföra risker med
att tillhandahålla öppna duschar och toaletter för hemlösa.
Det kan leda till oönskat tillhåll och koncentration av
målgrupper som lever utanför samhällets ramar och därmed
leda till ökad känsla av otrygghet i området.
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