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Sammanfattning
Torshälla stads nämnd har möjlighet att senast den 7 september 2016 lämna
yttrande över motion om att förbättra insatser för kvinnor, som är hemlösa och har
ett missbruk.
Socialtjänsten i Torshälla bedömer att det för närvarande handlar om mellan 3 till 5
kvinnor med hemlöshet till följd av missbruk/beroende och/eller psykosociala
svårigheter att behålla en bostad. Uppskattningsvis kan det som helhet för
Eskilstuna kommun röra 30 – 50 kvinnor. En utredning behöver göras dels för att
identifiera behoven, ta del av erfarenheter och goda exempel i omvärlden för att
bättre kunna tillgodose dessa. Bedömningen är att olika former av trygghetsboende
behöver skapas för att tillgodose behoven

Ärendebeskrivning
Torshälla stads nämnd har möjlighet att yttra sig över motionen- Ett ”Hemlaås” för
kvinnor behövs i Eskilstuna till kommunstyrelsen senast den 7 september 2016.
Övriga remissinstanser är Jämställdhetsberedningen och Socialnämnden
I motionen framförs följande yrkanden:

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun
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Bedömning och förslag
Socialtjänsten i Torshälla delar bedömningarna i motionen om att kvinnor har en
stor utsatthet, som hemlösa och få söker kontakt för att få hjälp. I dagsläget
bedöms att i Torshälla finns en kvinna, som är akut bostadslösa och har ett
missbruk, där ett Hemlaås för kvinnor skulle vara lämpligt. Två hemlösa kvinnor
bedöms vara i behov av någon form av trygghetsboende i nykter miljö.
Kommunkontrakt har prövats men bedöms inte som en adekvat insats för att skapa
det skydd, den trygghet och det stöd som de är i behov av.
Erfarenheten är att kvinnor är mer ”osynliga” som hemlösa, de hittar olika
tillfälliga lösningar. Kvinnobo uppfattas inte som ett alternativ för alla utan det
behövs andra former för att trygga bostads- och livsituationen för dessa.
Bedömningen är att det i Torshälla handlar om en handfull kvinnor, vilket gör ett
antagande om att det kan handla om mellan 30 – 50 kvinnor, som har behov av
någon form av trygghetsboende i hela kommunen.
Grunden för fortsatt gemensam planering bör vara en utredning och
omvärldsspaning om vilka former av boende, som är lämpliga och välfungerande,
för kvinnor med olika livssituation och hemlöshet.
Finansiering
Kostnaderna för att tillskapa en sådan boendeform är dels beroende av om
nybyggnation krävs eller om befintligt bostadsbestånd kan tas i anspråk. Dels
vilken bemanningsnivå som krävs för att erbjuda stöd, skydd och trygghet.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Skapande av boendeformer och motivationsinsatser riktat till kvinnor i hemlöshet
med missbruk/beroende och/eller psykosociala svårigheter, bidrar till en starkt
förbättrad livssituation för dessa kvinnor och en hållbar utveckling i ett
samhällsperspektiv. Det påverkar även starkt anhörigas livssituation.
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§ 48
Remiss - Motion - Ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i
Eskilstuna (TSN/2016:85)
Beslut
Ärendet bereds och tas upp på arbetsutskottets sammanträde den 16 augusti 2016.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V),
Solveig Pohjola (V) och Marcus Helgstrand (V) har den15 mars 2016 lämnat in en
motion - Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna.
Motionärerna yrkar på följande:
-

Att Eskilstuna kommun utreder kvinnors behov av särskilt stöd för att
komma ur ett missbruk samt ser över dagens befintliga stöd med
målsättning att nå fler kvinnor.

-

Att Eskilstuna kommun utreder behovet och förutsättningarna för ett
lågtröskelboende för kvinnor, likt Hemlaås.

-

Att Eskilstuna kommun om utredningen visar på ett behov därefter inrättar
ett sådant boende.

Föredragande: Karin Engstad
______
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

2016-04-12
KSKF/2016:217

Remiss från kommunstyrelsen

Motion - Ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i
Eskilstuna
Ärendet remitteras till er för yttrande. Yttrandet ska ha kommit in till
kommunstyrelsen via LEX och på papper senast den 7 september 2016.
Remissinstanser
Jämställdhetsberedningen
Socialnämnden
Torshälla Stads nämnd
Ansvarig handläggare på kommunledningskontoret
Sara Molander
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§ 55
Motion - Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna
(KSKF/2016:217)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V),
Solveig Pohjola (V) och Marcus Helgstrand (V) har den15 mars 2016 lämnat in en
motion - Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna.
Motionärerna yrkar på följande:
-

Att Eskilstuna kommun utreder kvinnors behov av särskilt stöd för att
komma ur ett missbruk samt ser över dagens befintliga stöd med
målsättning att nå fler kvinnor.

-

Att Eskilstuna kommun utreder behovet och förutsättningarna för ett
lågtröskelboende för kvinnor, likt Hemlaås.

-

Att Eskilstuna kommun om utredningen visar på ett behov därefter inrättar
ett sådant boende.

______

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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