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KS § 208     Svar på medborgarförslag om att Nyköpings 
kommun tar ansvar för att skapa ett härbärge 

Diarienummer: KK18/621 

Rubricerat medborgarförslag väcktes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-09-11. Förslagsställaren vill att Nyköpings kommun 
utifrån socialtjänstlagen beslutar att från och med 2019 ta formellt 
huvudansvar för att säkra, utveckla och fördjupa föreningen Träffpunktens 
existens och verksamhet samt att kommunen initierar ett nära samarbete 
med civilsamhället i syfte att ta tillvara dess speciella erfarenhet och 
kompetens för att driva ett härbärge. 

Antalet hemlösa har tidigare år ökat i Nyköping som en följd av den brist på 
bostäder som rått. Var sjätte år gör Socialstyrelsen en kartläggning av 
hemlösheten i Sverige, nästa kartläggning beräknas genomföras under 
nästa år. Utöver Socialstyrelsens hemlöshetskartläggningar har kommunen 
genomfört en rad egna kartläggningar utifrån Socialstyrelsens fyra kriterier 
för hemlöshet. Den senaste kartläggningen gjordes år 2019 och visade att 
den akuta hemlösheten minskat för de mest utsatta. Mätningen visade att ett 
fåtal personer under mätveckan hade sovit utomhus eller i offentliga miljöer. 
Det gällde fyra personer jämfört med 13 personer vid 2018 års 
kartläggning. Kartläggningen visade även att personer som har fått hjälp 
med långsiktiga boendelösningar via socialtjänsten eller ideella 
organisationer hade ökat från 151 till 191 personer.  

Nyköpings kommun arbetar kontinuerligt med frågan om hemlöshet och 
arbetet består främst av tre olika delar. Den första delen består av 
vräkningsförebyggande arbete som exempelvis innebär bevakning av 
inkomna anmälningar av obetalda hyror och dylikt för att så tidigt som 
möjligt ge råd, stöd och hjälp till personerna för att komma till rätta med 
situationen. Den andra delen är kommunkontrakt som är en insats för den 
målgrupp som saknar bostad och av olika skäl inte har möjlighet att teckna 
ett eget hyreskontrakt och inte kan lösa sin bostadsfråga på annat sätt. Den 
tredje delen av arbetet är den mängd olika gruppboendelösningar som 
byggts upp för personer med olika missbruk och beroenden. Bland annat 
har kommunen ett akut- och utredningsboende för personer som behöver 
bryta ett destruktivt missbruk och snabbt behöver komma till ett ställe med 
stöd och drogfrihet, ett långtidsboende för personer som behöver stöd 
under lång tid för att hålla sig nyktra och drogfria, samt ett antal 
stödlägenheter på stan.  

Nyköpings kommun anser att det är väldigt viktigt att det finns stöd och 
skyddsnät för de personer som är mest utsatta i vårt samhälle. Nyköpings 
kommun, tillsammans med Eskilstuna Stadsmission, arbetade därför fram ett 
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förslag om ett härbärge för akut hemlösa samt en öppen dagverksamhet för 
personer i olika typer av utsatthet i Nyköping. Genom sin breda erfarenhet 
av att professionellt driva härbärgen och verksamhet för socialt utsatta 
lämpade sig Stadsmissionen bra för denna typ av partnerskap. 

Förslaget beslutades under 2019 och innebar att Eskilstuna Stadsmission 
skulle driva härbärget med tillhörande dagverksamhet och att kommunen 
skulle bidra ekonomiskt till verksamheten. Samarbetet reglerades mellan 
kommunen och Stadsmissionen i ett avtal om idéburet offentligt 
partnerskap. Samarbetet gällde inledningsvis under två år från och med juni 
2019, därefter skulle samarbetet utvärderas innan eventuellt beslut om 
förlängning av avtalet. 

Nyköpings kommun och Eskilstuna Stadsmission har under våren 2021 
utvärderat arbetet med härbärget och tillhörande dagverksamhet och 
kommit fram till att samarbetet har fungerat mycket bra. Nyköpings 
kommunen har därför beslutat att förlänga samarbetsavtalet gällande 
härbärget i Nyköping. Det nu gällande avtalet sträcker sig till år 2024.  

Förslag 
Med anledning av att Nyköpings kommun beslutat att förlänga samarbetet 
med Eskilstuna Stadsmission där ett härbärge med tillhörande 
dagverksamhet kommer att fortsätta att bedrivas av Stadsmissionen, görs 
bedömningen att medborgarförslagets huvudsakliga syfte redan uppfylls. 
Det är därmed i övrigt inte aktuellt att gå vidare med förslaget om att 
kommunen formellt ska ta huvudansvar för att säkra, utveckla och fördjupa 
föreningen Träffpunktens existens och verksamhet. Mot bakgrund av detta 
föreslår kommunledningskansliet att medborgarförslaget avslås. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet 
med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets 
bästa?  

Nej 

Har en prövning av barnets bästa genomförts?  

Nej 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

1) att avslå medborgarförslaget, samt 
2) att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
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Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige för anmälan 
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