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§ 8 Användning av tomma
verksamhetslokaler
Svar på skrivelse från Arvid Vikman m.fl. (S)
Stadsdelsnämndens beslut
Skrivelsen besvaras med stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2019, dnr 1.1.-6672018.
Stadsdelsförvaltningen redogör i ärendet för vilka insatser som
görs för hemlösa.
Förslag till beslut
Ordförande Rasmus Jonlund (L), Christer H Sjöblom m.fl.
(M), Elisabet Wallgren (MP) och Marcus Wangel (C) föreslog
att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Arvid Vikman m.fl. (S) och Reijo Kittilä m.fl. (V) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Arvid Vikman m.fl. (S) och Reijo Kittilä m.fl. (V) reserverade
sig mot beslutet med hänvisning till det gemensamma
förslaget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet:
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att
uppdra åt stadsdelsförvaltningen att arbeta fram
handlingsplan för att arbeta mer tillsammans med
civilsamhällesorganisationer för att öka antalet insatser
till gruppen hemlösa under julhelgerna.
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Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Precis som förvaltningen redogör för i sitt
tjänsteutlåtande bedrivs det idag mycket bra
verksamhet för att minska hemlösheten samt effekterna
av densamma. Även om stadsdelsförvaltningen har det
grundläggande kommunala uppdraget är det också
tydligt att de bidrag som många
civilsamhällesorganisationer gör är viktiga för den
utsatta gruppen. Vi vet att flera av de aktörer som
bedriver verksamhet av detta slag med mer stöd och
samarbete med kommunen skulle kunna göra ännu mer
insatser.
Även om det bedrivs mycket bra verksamhet idag finns
det inget i det förvaltningen redogör för i sitt svar som
talar emot att det vore bra att göra ytterligare insatser.
Vi är övertygade om att all kontakt de hemlösa har
med kommunen är viktig för att öka motivationen för
andra insatser. I det exempel som vi lyft i Sundbyberg
görs dessutom aktiviteter som idag inte återfinns i vår
stadsdel. Det handlar bland annat om möjlighet till bad,
ny frisyr och nya kläder. Därför föreslår vi att
stadsdelen till julen 2019 tillsammans med
civilsamhällesorganisationerna ser över möjligheterna
att bedriva mer viktig verksamhet tillsammans.
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