
6 . / 0 

Uppsala 
• •KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 

Handläggare 
H o l m K j e l l 

Datum 
2013-03-22 

Diarienummer 
ALN-2013-0049.33 

Äldrenämnden 

Motion av Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att det är dags för att ta tag i 
hemlöshetsproblematiken på allvar 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att avge yttrande t i l l kommunstyrelsen enligt förslag 

Ärendet 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. I motionen pekas bl a 
på att antalet hemlösa ökar i kommunen och att detta kräver nya arbetssätt och infallsvinklar. 
Motionärerna föreslår att en strategi ska tas fram för Uppsalas arbete med hemlöshet 
innehållande bl a en specialenhet för hemlösa och ett medborgarkontor. 
I förslaget t i l l yttrande avstyrks motionen med hänvisning t i l l att hemlöshetsproblematiken i 
Uppsala är relativt konstant och att Uppsala kommun idag redan har en fungerande strategi 
för att bemöta hemlöshetsproblematiken. 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Holm Kjell 2013-04-24 ALN-2013-0049.33 

FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen 

Remissvar angående motion av ilona Szatmari Waldau och Liza 
Boéthius (v) om att det är dags att ta hemslöshetsproblematiken 
på allvar, d nr KSN-2013-0226 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens yttrande i rubricerat ärende. Nämnden framför 
följande synpunkter. 

Nämnden för hälsa och omsorg, NHO, har under de tio år som nämnden existerat byggt upp 
ett omfattande utbud av stödinsatser för att komma tillrätta med hemlöshetsproblematiken i 
Uppsala kommun. Som exempel kan nämnas inrättandet av flerstegsboendet i Librobäck samt 
samverkan med ideella organisationer för att möjliggöra olika stödformer som t ex Grottan 
och Mikaelsgården. 

ÄLN anser att formerna för samverkan med ideella organisationer har inneburit en utveckling 
av diversifierade stödformer som har förutsättningar att fånga in den mångfald av problematik 
som finns bland de hemlösa. Nämnden ser inte något egenvärde i att en kommunalt driven 
verksamhet inrättas. 

Som framgår av motionen har Uppsala kommun en omfattande hemlöshet enligt den vidare 
definition som tillämpas av socialstyrelsen. Av den år 2011 genomförda inventeringen 
"hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden" framgår att Uppsala hade 1772 
personer som definierades som hemlösa. Denna inventering genomfördes enligt fyra 
definierade kategorier: 

- Akut hemlöshet, personer som vistas på härbärge, jourboende eller dylikt alternativt 
sover utomhus eller i offentliga utrymmen. 

- Personer som vistas vid hem för vård eller boende, kriminalvårdsanstalt el liknande. 
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- Långsiktiga boendelösningar som inte innebär ett eget förstahandskontrakt, hit hör bl a 
träningslägenhet och bostadssocialt kontrakt. 

- Eget ordnat tillfälligt boende, personer med kortare andrahandskontrakt eller som bor 
tillfälligt inneboende hos släkt, vänner eller andra privatpersoner. 

Noterbart är att Uppsala utifrån ett nationellt perspektiv har en mycket hög andel i den tredje 
kategorin, närmare 1000 personer, som innebär att personen har en långsiktig boendelösning 
men utan att inneha ett eget förstahandskontrakt på bostaden. 

När det gäller den första kategorin, personer som befinner sig i någon form av akut hemlöshet, 
är nämndens uppfattning att den akuta hemlösheten i kommunen varit relativt konstant under 
senare år och att Uppsala i nuläget inte präglas av en storstads situation när det gäller 
hemlöshetsproblematiken. Enligt nämndens bild finns i nuläget ca 20-40 personer som 
cirkulerar mellan tillfälliga övernattningar vid natthärbärget och 24-timmarsboendet 
alternativt i källarutrymmen, offentliga kulvertar etc. Det faktum att den genomsnittliga 
beläggningen vid frälsningsarmens natthärbärge under hösten och vintern endast rört sig runt 
ca 50 procent stödjer nämndens ovan redovisade synsätt. 

Socialtjänstens arbete med hemlöshetsproblematiken är enligt nämndens uppfattning 
organiserad på ett ändamålsenligt sätt. I verksamheten finns medarbetare med lång praktisk 
erfarenhet av hemlöshet som dessutom kunnat bygga på sin kompetens via fortbildning och 
kontinuerlig handledning. Nämndens uppfattning är att Uppsala kommun tillhandahåller en 
god kompetens inom hemslöshetsområdet och att såväl myndighetsutövningen som de olika 
stödinsatser som finns uppbyggda utmärks av en hög professionell nivå. 

Nämnden ställer sig tveksam ti l l inrättande av ett medborgarkontor som vänder sig t i l l 
kategorin hemlösa. Erfarenheter från Stockholms stad visar att hemlösa i första hand vänder 
sig t i l l verksamheter som har ett utbud där basala behov kan tillgodoses ( t e x varm mat, 
duschmöjlighet, sängar för vila) d v s den typ av verksamheter som idag tillgodoses genom 
bland annat Frälsningsarmén och Stadsmissionen. 

Nämnden anser att det behov av stödboenden och boendestöd som efterlyses i motionen är väl 
tillgodosett i kommunen genom bland annat flerstegsboendet, Iduns stödboende samt det avtal 
som nämnden har med Frälsningsarmén angående drift av Sagahemmet samt natthärbärget. 

När det gäller frågan om halvvägshus har NHO 2012-12-13 beslutat att halvvägshuset startas 
under andra halvåret 2013 under förutsättning att nämnden då bedömer att det är förenligt 
med budget i balans. 

Ytterligare punkter som efterlyses i motionen är plan för boende och sysselsättning efter 
avslutad behandling. Bägge dessa faktorer är av avgörande betydelse i den enskildes 
rehabilitering och ingår som centrala delar i den behandlingsplanering som upprättas för varje 
enskild person med missbruksproblematik. 
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I motionen efterlyses förstärkt arbete med privata hyresvärdar för att få fler tränings- och 
försökslägenheter. Ett sådant arbete pågår inom myndigheten för bostadssamordning som 
arbetar på uppdrag av bl a ÄLN och NHO. I likhet med motionären ser ÄLN bostadsfrågan 
som en svårlöst problematik när det gäller de hemlösas möjlighet att få en fast förankring på 
bostadsmarknaden. Nämnden delar även synsättet att kommunala bostadsbolag inte ska 
diskriminera människor med ekonomiskt bistånd vid uthyrning av bostäder. 

Sammanfattningsvis finner ÄLN att Uppsala kommun står relativt väl rustad för att förebygga 
och åtgärda den hemlöshetsproblematik som finns inom kommunen. Nämndens uppfattning 
är att en tydlig strategi redan finns för detta arbete och avstyrker således motionen. 

Äldrenämnden 

Ebba Busch 
ordförande Annie Arkebäck-Morén 

sekreterare 





KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 

Juhlin Henrik 
Datum Diarienummer 

2013-01-31 KSN-2013-0226 

UPPCALA KOMMUN 
ÄLDRENÄrViNDEN 

ink im -G2" 0 4 

Nämnden för hälsa och omsorg 
Äldrenämnden 
Socialnämnden för barn och unga 
Utbildnings- och arbetsmarloiadsnämnden 

Aktbil . 

Remiss: Motion av Hona Szatmari Waldau m fl (alla V) om att det är dags för att ta 
hemlöshetsproblematiken på allvar 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha inkommit t i l l registrator, kommunledningskontoret, senast: 2 maj 2013 

Nämnderna har att beakta kommunalekonomiska konsekvenser 

Korrrmunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
kommunledningskontoret 
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Uppsala kommun har många hemlösa och driver bl.a. ett flerstegsboende (inkl. 
härbärge) och dessutom ett par mindre specialiserade boenden samt ger stöd till 
frivilligorganisationer som driver verksamhet för hemlösa. I takt med att 
Uppsala kommun växer ökar också antalet hemlösa, både hemlösa med 
tillfälliga boendelösningar och hemlösa som helt saknar boende. Trots att man 
försökt lösa hemlöhetsfrågan i många år både i Uppsala och på andrå orter har 
man inte kommit närmare en lösning på denna viktiga fråga. Antal hemlösa i 
Uppsala ar nu så stort att det krävs nya arbetssätt och nya infallsvinklar. 
En viktig del av arbetet med hemlösa missbrukare är att motivera dem till 
förändring. För att verkligen göra detta möjligt, med den komplexa problematik 
som de hemlösa har, så bor en speciell enhet inom socialtjänsten byggas upp for 
dé hemlösa med beroendeproblematik oeh/eller psykisk sjukdom. Medarbetarna 
på enheten ska vara särskilt utbildade för att arbeta med hemlösa. 
Vänsterpartiet har tidigare i höst lagt en motion om en kommunal verksamhet 
för hemlösa, där även landstingets läkarmottagning bör ingå. En särskild enhet 
för myndighetsutövning bör startas med socialsekreterare som arbetar med 
både utredning för boende, behandling och försörjningsstöd, så ätt vaije klient 
endast har en socialsekreterare. Hemlösa har ofta mänga professionella 
kontakter. Det är svårt att relatera till för inånga. 
En ytterligare åtgärd för att stöjda hemlösa är att starta ett medborgarkontor där 
hemlösa kan få information och råd i sociala frågor samt stöd i 
myndighetskontakter. Tillgång till dator, telefon m.m. behöver också finnas. 
Den särskilda enheten, medborgarkontor och kommunal dagverksamhet kan 
med fördel vara samlokaliserade på en lättillgänglig plats, 
För ett par år sedan fogs beslut om att inrätta ett halvvägshus men fortfarande 
saknas detta. Det finns ett glapp mellan lågtröskel, behandling och ett eget 
boende, halvvägshuset fyller det glappet. 
Ytterligare satsningar bör göras på träningslägenhéter och boenden med 
boendestöd och med rätt till arbete i någon form av socialt arbetsköoperativ 
eller annan meningsfull arbetsträning för dem som inte är inne i ett aktivt 
missbruk. 
Ett strategi for Uppsalas arbete med hemlösa behöver tas fram, Några av de 
punkter som skulle kunna finnas med i en sådan strategi är 

• Förebyggande av hemlöshet 
• Samlat arbete med en väg in via en specialenhet för hemlösa 



Medborgarkontor 
fler lägenheter till dern som är pa väg tillbaka 
Det halwägshus KF fattade beslut om 2010 : 

stöd- och gruppboenden för hemlösa iried psykisk problematik eller 
med behov att bo kollektivt 
plan för boende och sysselsättning efter avslutad behandling 
Individuell handlingsplan för de hemlösa som vill 
Förstärk kompetensen inom hemlöshetsomrädet 
Kommunala bostadsbolag ska inte diskiiminéra människor med 
ekonomiskt bistånd vid uthyrning ay lägenheter 
Förstärkt arbete med privata hyresvärdar för att få fler tränings- ocli 
försökslägenheter 
noggrann uppföljning' 

Vi yrkar att fullmäktige beslutar 

Att ge Hämnden för hälsa och omsorg i uppdrag att ta fram en stratdgi för 
Uppsalas arbete med hemlöshet. 

Att gé Äldrenämnden och socialnämnden''för barn och unga i uppdrag att : 

förebygga och åtgärda hemlöshet bland äidre och yngre 

Hona Szatmari Waldau 
Liza Boéthius 
Vänsterpartiet 


