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Nr 23. Motion av Liza Boëthius och
Ilona Szatmári Waldau (båda V) om
att starta en verksamhet för hemlösa, samt motion av Ilona Szatmári
Waldau (V) om att det är dags att ta
hemlöshetsproblematiken på allvar
KSN-2012-1119, KSN-2013-0226
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen om att starta en verksamhet
för hemlösa, samt
att avslå motionen om att det är dags att ta hemlöshetsproblematiken på allvar.
Ilona Szatmári Waldau (V) reserverar sig till
förmånför bifall till båda motionerna.
Uppsala den 5 februari 2014
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla
M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), Erik
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt
Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau
(V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), Irene Zetterberg, Milischia
Rezai (båda S), Rickard Malmström (MP) och
Emma Wallrup (V).
Ärendet
Liza Boethius och Ilona Szatmari Waldau (båda
V) yrkar i motion, väckt den 29 oktober 2012, att
fullmäktige ger nämnden för hälsa och omsorg
(NHO) i uppdrag att i egen regi starta en dag-
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verksamhet för hemlösa och att i uppdraget
inkludera att NHO tar upp förhandlingar med
landstinget om att de förlägger sin läkarverksamhet för de hemlösa i denna kommunala
verksamhet, ärendets bilaga 1.
Liza Boethius och Ilona Szatmari Waldau yrkar
vidare i motion, väckt den 28 januari 2013, att
kommunfullmäktige ger NHO i uppdrag att ta
fram en strategi för Uppsalas arbete med hemlöshet samt ger äldrenämnden och socialnämnden
för barn och unga i uppdrag att förebygga och
åtgärda hemlöshet bland äldre och yngre, bilaga
2.
Dern första motionen förelåg vid sammanträdet
med kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 april
2013. Utskottet beslutade att motionen skulle
återremitteras så att dessa motioner skulle behandlas tillsammans.
Remissbehandling
Motionen om att starta en verksamhet för
hemlösa har remitterats till nämnden för hälsa
och omsorg (NHO), bilaga 3.
NHO föreslår att motionen avslås. Nämnden
framför att Vård och bildning på nämndens uppdrag driver flerstegsboendet med 20 platser som
riktar sig till hemlösa. Det finns också träffpunkt
för personer med missbruksproblem och psykiatriska stödteamet för personer med dubbeldiagnoser. Inom denna verksamhet finns kompetens för att arbeta med målgruppen och ett väl
utvecklat samarbete med övrig socialtjänst för
målgruppen.
De verksamheter som drivs av andra aktörer än
kommunen har vid uppföljning inte påvisat
kvalitetsbrister. De personer som är hemlösa kan
ha förlorat tilltron till myndigheter och/eller kommunala verksamheter varför de ideella verksamheterna blir ett viktigt komplement.
Reservation har avgivits av (V) till förmån för
bifall till motionen.
Motionen om att det är dags att ta hemlöshetsproblematiken på allvar har remitterats till
nämnden för hälsa och omsorg (NHO), bilaga 4,
äldrenämnden (ÄLN), bilaga 5, socialnämnden
för barn och unga (SBN), bilaga 6 samt
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utbildningsoch
(UAN), bilaga 7.

arbetsmarknadsnämnden

Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) avstyrker
motionen. Uppsala kommun står relativt väl rustad för att förebygga och åtgärda den hemlöshetsproblematik som finns. Det finns en tydlig
strategi för detta arbete. Samarbetet med ideella
organisationer har inneburit en utveckling av
differentierade stödformer som har förutsättningar att fånga in den mångfald av problematik
som finns bland hemlösa.
Nämnden ser inte något egenvärde i att en kommunalt driven verksamhet inrättas. De flesta av
kommunens hemlösa har en långsiktig boendelösning men utan förstahandskontrakt. Enligt
nämnden finns det i nuläget ca 20-40 personer
som cirkulerar mellan natthärbärgen och 24timmarsboenden. Beläggningen på dessa boenden var under hösten och vintern ca 50 procent.
Nämnden ställer sig vidare tveksam till inrättande
av medborgarkontor då erfarenheter visar att
hemlösa i första hand efterfrågar verksamheter
som tillgodoser deras basala behov. NHO beslutade den 13 december 2012 att kontoret för
hälsa, vård och omsorg ska återkomma med
förslag på förfrågningsunderlag för ett halvvägshus i enlighet med beslutad budget. Nämnden framhåller även att plan för boende och
sysselsättning är centrala delar i den behandlingsplanering som upprättas för varje enskild person
med missbruk.
Reservationer har framförts av (V) respektive
(MP)
Äldrenämnden (ÄLN) framför ett med NHOs i
stora delar likartat yttrande och avstyrker motionen med hänvisning till att hemlöshetsproblematiken i Uppsala är relativt konstant och
att Uppsala kommun idag redan har en fungerande strategi för att bemöta hemlöshetsproblematiken.
Socialnämnden för barn och unga (SBN) ställer
sig negativ till motionen. De remitterade uppdragsnämnderna har enligt Uppsala kommuns
reglemente olika ansvarsområden som socialnämnder. SBN svarar primärt för vård- och
behandlingsinsatser för barn och unga 0-20 år.
Nämnden anser att något riktat uppdrag inte är

behövligt. Nämndens insatser av såväl förebyggande som av åtgärdande karaktär är tillsammans med övriga nämnders arbete tillräckliga
för att förebygga och åtgärda den hemlöshetsproblematik som finns inom kommunen.
Reservation har anförts av (V).
Utbildningsoch
arbetsmarknadsnämnden
(UAN) tar inte ställning till motionens förslag.
Nämnden framhåller att de inte har ett primärt
ansvar för hemlöshetsfrågor i den mening motionärerna beskriver det. UAN ansvarar utifrån ett
ekonomiskt perspektiv för att motverka och
förhindra hemlöshet. Det handlar i huvudsak om
att ta ställning om ekonomiskt bistånd för att förhindra avhysning. Personer med missbruk och
psykisk problematik är inte målgrupper för UAN.
Nämnden framhåller det arbete som pågår med
hemlöshet ur ett bredare perspektiv. Ett arbete
som syftar till att underlätta för personer att
etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden.
Myndigheten för bostadssamordning är en samordnande verksamhet som arbetar på uppdrag av
UAN, SBN, NHO och ÄLN.
Föredragning
En av de största utmaningarna för Uppsala är
bostadsfrågan. Efterfrågan är större än utbudet,
vilket gör att det är trångt på bostadsmarknaden
för alla som önskar bostad. I genomsnitt påbörjas
1 000 bostäder om året. Det är bland de högsta
byggtakterna i landet. Förutsättningarna för att
öka byggtakten är goda. Planreserven är god och
omfattar 7 000 byggrätter. Genom offensiva
markanvisningar har marknaden gjorts tillgänglig. De senaste två åren har antalet byggherrar gått från 7 till 25 stycken.
Uppsala har en hög andel hemlösa utifrån
socialstyrelsens definitioner av begreppet. Majoriteten av de som klassas som hemlösa i Uppsala
har en långsiktig boendelösning men saknar förstahandskontrakt. Antalet akut hemlösa är en liten
del av totalen och ligger konstant mellan 20-40
personer. För denna grupp finns ett omfattande
utbud av stödinsatser, bl a i form av dagverksamhet för hemlösa. I den ena av motionerna
föreslås att dagverksamhet för hemlösa ska
startas i egen regi. Själva driftsformen för att
möta hemlösas behov är inte avgörande för kvaliteten, det viktiga är att säkerställa att den
verksamhet som finns i såväl kommunal som
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ideell regi håller en sådan kvalitet att den kan
anses möta behoven i gruppen hemlösa.
Socialtjänsten i Uppsala har sedan många år en
omfattande bostadssocial verksamhet. Verksamheten har dock varit splitrad. Ansvarsfördelningen mellan olika nämnder har varit oklar
ifråga om uppföljning av beviljade bistånd och
arbetet med permanenta bostadslösningar. Den
splittrade verksamheten innebar även svårigheter
med tillförseln av nya lägenheter till målgruppen.
NHO, SBN, ÄLN samt UAN ansvarar för socialtjänsten i Uppsala kommun. De tre först
nämnda ansvarar för all socialtjänst enligt socialtjänstlagen utom försörjningsstöd. Respektive
nämnd ansvarar för olika åldersgrupper. De fyra
nämnderna beslutade den 9 december 2010 om
en gemensam myndighet som på nämndernas
uppdrag ansvarar för kommunens bostadssociala
verksamhet, Myndigheten för bostadssamordning. Beslut om riktlinjer med tillämpningar och
handläggningsordning för bostadssocial verksamhet togs i samband med beslut om ny organisation och började gälla från och med 1 januari
2011.
Inrättandet av myndigheten har inneburit en
effektivare hantering av bostadsfrågor. Det gäller
allt ifrån uppbyggnad av rutiner för uppföljning
till fördelning av lägenheter. I och med detta har
Uppsala kommun också en bättre helhetsbild av
den bostadssociala situationen. Arbetet utgår från
de riktlinjer som beslutats om tidigare och jämte
detta pågår ett strategiskt arbete med att ytterligare effektivisera tillträdet till ordinarie
bostadsmarknad. I samband med pågående översyner av kommunens nämnd- respektive tjänstemannaorganisation kommer förslag till förtydligande av roller, ansvar och organisation avseende
bostäder för särskilda grupper att ingå.
Med hänvisning till inkomna remissvar och till
föredragningen föreslås att motionen avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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