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MOTION

Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa
EU-medborgare i samband med bosättning
Situationen med de hemlösa EU-medborgare vi har i Huddinge och regionen är
svår. Den humana aspekten står i fokus, och det är djupt tragiskt med den
fattigdom och det utanförskap som vi ser att stora grupper drabbas av. Som en
konsekvens av de bosättningar vi haft i Huddinge har vi dock sett en rad
problem i form av nedskräpning och otillåten avverkning av träd etc.
Kommunen har därför behov av att tydligt nå ut med information om vad som
gäller på platsen och säkerställa att detta kommuniceras med de personer som
finns i bosättningarna. Därmed underlättas också efterlevnaden av de regler
och föreskrifter som gäller på platsen. Kommunen måste ha beredskap för att
kunna möta den här nya situationen. Då ökar också möjligheten att mildra de
negativa effekterna. Huddinge kommun måste ta itu med de vidhängande
problemen och arbeta strategiskt med frågorna.
Vi föreslår därför att kommunen utarbetar en arbetsmetod/handlingsprogram
med enkla och lättfattliga punkter som aktiveras i samband med att det kommer
in rapporter om nya bosättningar. Inom ramen för ett sådant arbete bör ett antal
nyckelpersoner/funktioner finnas med som kommunicerar och säkerställer att
informationen når berörda förvaltningar.
En checklista bör utarbetas där följande punkter kan finnas med:
 Vem vilka enheter ska underrättas när det kommer information om ny
bosättning?
 Besök på plats i bosättningen för att skapa sig en ögonblicksbild.
 Vilka ytterligare språk behöver kommunen för att kommunicera på
plats?
 Behövs tolk?
 Behöver det tas fram informationsmaterial på annat språk än
svenska/engelska?
 Berätta om vad som gäller på platsen i form av gränser till naturreservat
etc. Ev. spärrmarkeringar och band för att underlätta gränsmarkeringar.
 Kan kommunen ställa upp toalettvagnar, vattentankar och container.
 Kontakter med frivilligorganisationer

Det är också viktigt att kommunen har en beredskap för att kunna erbjuda de
personer som önskar det tak över huvud i form av t.ex. natthärbärgen. Även i
övrigt är det viktigt att socialtjänsten kopplas in för att erbjuda hjälp och stöd
särskilt om det finns barn i bosättningarna.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar om:
-

Att utarbeta en strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EUmedborgare i samband med bosättning

För Miljöpartiet de Gröna

För Vänsterpartiet
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