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Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.
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Sammanfattning
Vid sammanträdet den 25 augusti uppdrog stadsdelsnämnden åt
stadsdelsförvaltningen att bereda medborgarförslaget om att öppna
duschar på idrottshallar mm för hemlösa. Förslagsställarna önskar
att duschar som finns tillgängliga på exempelvis idrottsplatser, gym,
skolor och badhus öppnas upp för hemlösa. Förslagsställarna
föreslår också att hemlösa får tillgång till tvättmaskiner som finns
tillgängliga på ovan nämnda platser.
Förvaltningen håller med förslagsställarna om att det är viktigt att
hemlösa personer ges möjlighet att sköta sin hygien. I Stockholms
stad finns flera dagverksamheter dit hemlösa kan vända sig för att få
stöd, duscha, tvätta kläder, äta och träffa andra.
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Bakgrund
Vid sammanträdet den 25 augusti 2016 uppdrog stadsdelsnämnden
åt stadsdelsförvaltningen att bereda medborgarförslaget om öppna
duschar på idrottshallar mm för hemlösa. Medborgarförslaget
bifogas ärendet.
Ärendet
I medborgarförslaget beskriver förslagsställarna att hemlösa
personer i Stockholm inte har tillgång till det mest nödvändiga för
att kunna sköta sin hygien. Detta ökar risken för sjukdomar och
infektioner hos dessa personer och gör det också svårare att
accepteras i sociala sammahang, vilket kan påverka möjligheterna
att få jobb. Det är en demokratisk fråga att staden arbetar för att
underlätta för hemlösa att sköta sin hygien. Förslagsställarna önskar
därför att duschar som finns tillgängliga på exempelvis
idrottsplatser, gym, skolor och badhus öppnas upp för hemlösa.
Förslagsställarna föreslår också att hemlösa får tillgång till
tvättmaskiner som finns tillgängliga på ovan nämnda platser.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samråd med sociala
avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 8
november, i pensionärsrådet den 7 november och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 november 2016.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen håller med förslagsställarna om att det är viktigt att
hemlösa personer ges möjlighet att sköta sin hygien. I Stockholms
stad finns flera dagverksamheter dit hemlösa kan vända sig för att få
stöd, duscha, tvätta kläder, äta och träffa andra. Stockholms stad
stödjer dessa verksamheter med ekonomiska bidrag. Exempel på
sådana verksamheter är Frälsningsarméns sociala center vid
Hornstull, Convictus dagverksamheter vid Norrmalm, Vantör och
Hjorthagen samt Stadsmissionens center på Kungsholmen. På
Klaragården i centrala Stockholm finns en dagverksamhet särskilt
för kvinnor.
Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden avslår medborgarförslaget.
Bilagor
Medborgarförslag om att öppna duschar på idrottshallar mm för
hemlösa.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
to the text that you want to appear here.

