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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-06-04 
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Dnr 2014/1093 -°} 

Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 

INLEDNING 
My Lindström inkom den 27 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar med ett ställe där de hemlösa får 
bo, leva och äta. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/109/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/109/2, yttrande från vård och omsorg 
Bilaga KS 2015/109/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-05-19, § 132 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 
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Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 
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My Lindström inkom den 27 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar med ett ställe där de hemlösa får 
bo, leva och äta. 

Förslagsställaren skriver att alla som är i Sala borde ha någonstans att bo. Hon 

1 (1) 

2015-05-11 

DIARIENR: 2014/1093 

I 2 

blir ledsen av se människor som inte har ett hem att gå till på kvällen och vill att 
kommunen ordnar ett ställe där de hemlösa får bo, leva och äta. Vidare skriver hon 
att de borde få rena och fina kläder samt att det ska finnas personal på boendet som 
de kan prata med om de behöver hjälp. 

Medborgarförslaget har remitterats till vård och omsorg. 

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att kommunens tjänstemän har 
ett samarbete med kyrkorna och frivilligorganisationerna kring vad som kan göras 
för de hemlösa. I det forumet har frågan om mat, kläder, dusch och tvättmöjligheter 
lösts av kyrkorna och frivilligorganisationerna. Angående tak över huvudet och 
någonstans att bo pågår just nu en diskussion med kyrkorna och 
frivilligorganisationerna hur detta kan lösas i Sala med gemensamma krafter och 
resurser. 

Som vård· och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande har kommunen ett 
samarbete med kyrkorna och frivilligorganisationerna. Just nu diskuterar vi 
tillsammans med dem hur vi ska kunna lösa situationen inför den kommande 
vintern. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola. gu n narsson@sa!a.se 
Direkt: 0224-74 71 01 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNOEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/13/1. Förslag till yttrande. 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård· och omsorgsnämnden beslutar 
att yttra sig enligt bilaga. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

lltt yttra sig enligt bilaga. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

! Utdragsbestvrkande 

I 
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.msALA 
~KOMMUN 

VÅRD OCH OMSORG 

Agneta von Schoting 

MISSIV 

Medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG ATT HJÄLPA HEMLÖSA 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 
2015·02·25 

DIARIENR: 2014/1093 
MISSIV 

Kommunstyrelsen begär vård· och omsorgsnämndens yttrande över medborgarförslag 
om att hjälpa hemlösa. 

My Lindström skriver i sitt medborgarförslag att hon vill att kommunen ordnar med ett 
ställe där hemlösa får bo, leva och äta. Där de kan tvätta sina kläder och kan vara till de får 
ett riktigt hem att flytta till och där det finns personal att prata med om de behöver hjälp. 
Kommunens tjänstemän har ett samarbete med kyrkorna och frivilligorganisationerna 
kring vad som kan göras för dessa hemlösa. I det forumet har frågan om mat, kläder, dusch 
och tvättmöjligheter lösts av kyrkorna och frivilligorganisationerna. När det gäller tak 
över huvudet och någonstans att bo för pågår just nu en diskussion med kyrkorna och 
frivilligorganisationerna hur det kan lösas här i Sala med gemensamma krafter och 
resurser. 

Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta 

att anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen. 

Agneta von Schoting 

Socialchef 

Bilaga: 

1 Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 
2 Medborgarförslag att hjälpa hemlösa 

SALA KOMMUN 
Vård och Omsorg 
Box 304 
73325 SALA 

Besökudress: Fredsgatan 23, SAtA 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vardomsorg@sala.se 
www.s.ila.se 

Agneta von Schoting 
Sociakhef 

Vård och Omsorg 
Agneta.von.S.chotlng@sala.se 

Direkt: 490 01 
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ONR 2014/1093 
mRANDE 

~KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORG 
Agneta von Schoting 

YTIRANDE 

Vård och omsorgsnämnden 

Svar på medborgarförslag från My Lindström om att hjälpa 
hemlösa 

My Lindström skriver i sitt medborgarförslag att hon får ont i magen och blir ledsen 
av att se människor som inte har ett hem att gå till på kvällen. My vill att kommunen 
ordnar med ett ställe där de får bo, leva och äta. Där de också kan tvätta sina kläder 
och kan vara där till de får ett riktigt hem att flytta till och där det finns personal att 
prata med om de behöver hjälp. 

Kommunens tjänstemän har ett samarbete med kyrkorna och frivilligorganisa
tionerna kring vad som kan göras för dessa hemlösa. I det forumet har frågan om 
mat, kläder, dusch och tvättmöjligheter diskuterats och lösts av kyrkorna och 
frivilligorganisationerna. Lians har även till deras hjälp tagit fram en karta där 
platserna för dessa tjänster finns inritade med text på svenska, engelska, rumänska 
och bulgariska. När det gäller tak över huvudet och någonstans att bo för hemlösa 
pågår just nu en diskussion med kyrkorna och frivilligorganisationerna hur det kan 
lösas här i Sala med gemensamma krafter och resurser. Under jul, nyår och 
trettonhelgen hyrde kommunen 18 sängplatser på vandrarhemmet Sofielund som 
under den tiden hade lediga platser att hyra ut. 

Agneta von Schoting 

Socialchef 

SAlAKOMMUN 
Vård· och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.od1.omsorgsforvaltni11geo@sala.se 
www.salase 

Agneta von Schoting 
Socialchef 

agneta.von.schoting@sa!a.se 
Direkt: 0224-74 9001 
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Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-27 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARfORSLAG 
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-----------------------------------------------------
Namn: My Undström _________________________________________ _ 

Gatuadress: Poppelgatan,_1_4 __ _ 

Postnummer, ort: 73337, Sala ------------------------------------------

Telefon: 86863 -------------------------------------------------------··----

! Förslagets rubrik: 

L Hjälpa hemlösa - BRÅTIOMJ 
----------------------------------------------

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Hej! 

Jag heter My, är 10 är gammal och vill lämna ett medborgarförslag. 
Jag vill inte längre se människor som inte har ett hem att gå till på kvällen. Jag får ont i magen och 
blir ledsen för att alla som är i Sala borde ha någonstans att bo. 

Jag vill att ni ordnar ett ställe där de får bo, leva och äta. Få rena och fina kläder och att de får vara 
kvar där tills de har ett riktigt hem att flytta till. 

Nu är det bråttom för snart är det vinter! 

Det är också viktigt att det finns personal som kan prata med de som behöver hjälp. Talar man ett annat 
språk än svenska behöver det finnas personal som kan prata rätt språk. 

Hej då! 

My 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enftgt Personuppgift.slagen (1998:204}. 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: vif L ~ nci&i)'b m._,_,___ 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala,se 

Vlrve svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

Vll\'e.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 


