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Datum

Diarienummer

2021-10-22

KS 2020/978

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Härbärge för
hemlösa i Trelleborg
Sammanfattning
Förslagsställaren vill att någon av kommunens tomma lokaler görs om till ett
härbärge för hemlösa.
De lokaler som kommunen äger är för egen verksamhet eller innehas ur ett
långsiktigt strategiskt perspektiv. Om det skulle finnas ett behov av ett härbärge
behöver en lämplig lokal för ändamålet ställas iordning.
För att kommunen ska kunna hantera och prioritera mellan olika lokalbehov finns
an fastlagd lokalförsörjningsprocess. För att kommunen över tid ska kunna ha
styrning på lokaler, lokalbehov och kostnader är det av yttersta vikt att lokalfrågor
följer lokalförsörjningsprocessen. Enligt lokalförsörjningsprocessen är det
respektive nämnd som sammanställer sina lokalbehov årligen i en lokalrevision.
Alla nämnders lokalrevisioner sammanställs och behoven prioriteras sedan i
lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen är sedan ett underlag till
budgetprocessen och investeringsbeslut.
Frågan om ett härbärge ska hanteras i den ordinarie lokalförsörjningsprocessen och
inte som en åtgärd kopplat till ett medborgarförslag. Medborgarförslaget bör därför
avslås.
Eftersom att detta svar på medborgarförslaget inte tar ställning till behovet av ett
härbärge bör arbetsmarknadsnämnden informeras om medborgarförslaget. Därefter
får nämnden bedöma behovet och i så fall lyfta lokalfrågan i kommunens ordinarie
lokalförsörjningsprocess.
Ytterligare information finns under rubriken Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag –
Härbärge för hemlösa i Trelleborg, dnr KS 2021/978, 2021-10-22
KF beslut 2021-01-25 § 22

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att avslå medborgarförslag ifråga om att i närtid inrätta ett härbärge för hemlösa
att informera arbetsmarknadsnämnden om medborgarförslaget och överlåta till
nämnden att avgöra om behovet finns och i så fall lyfta lokalfrågan i kommunens
ordinarie lokalförsörjningsprocess.

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Arbetsmarknadsnämnden
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Ärendet
Medborgarförslaget lyder:
Ett härbärge i Trelleborg där hemlösa kan sova tryggt. Att någon av
kommunens/stadens tomma lokaler görs om till ett härbärge där de som är
hemlösa kan få sova. Det blir lättare för de som redan har det tufft om de i alla fall
får en trygg sov-plats. Kan bli vändpunkten för många tror jag.
De lokaler som kommunen äger är för egen verksamhet eller innehas ur ett
långsiktigt strategiskt perspektiv. Behovet av ett härbärge för hemlösa är en fråga
för Arbetsmarknadsnämnden att bedöma. Om det skulle finnas ett behov av ett
härbärge behöver en lämplig lokal för ändamålet ställas iordning.
För att kommunen ska kunna hantera och prioritera mellan olika lokalbehov finns
an fastlagd lokalförsörjningsprocess. För att kommunen över tid ska kunna ha
styrning på lokaler, lokalbehov och kostnader är det av yttersta vikt att lokalfrågor
följer lokalförsörjningsprocessen.
Enligt lokalförsörjningsprocessen är det respektive nämnd som sammanställer sina
lokalbehov årligen i en lokalrevision. Alla nämnders lokalrevisioner sammanställs
och behoven prioriteras sedan i lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplanen
är sedan ett underlag till budgetprocessen och investeringsbeslut.
Frågan om ett härbärge ska hanteras i den ordinarie lokalförsörjningsprocessen och
inte som en åtgärd kopplat till ett medborgarförslag. Medborgarförslaget bör därför
avslås.
Eftersom att detta svar på medborgarförslaget inte tar ställning till behovet av ett
härbärge bör arbetsmarknadsnämnden informeras om medborgarförslaget. Därefter
får nämnden bedöma behovet och i så fall lyfta lokalfrågan i kommunens ordinarie
lokalförsörjningsprocess.

