
 
 
 
 

Svar på interpellation om hemlöshet 
 
Benny Lindholm (L) har ställt ett antal frågor om hemlöshet i Uppsala till kommunstyrelsens 
ordförande. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. 
 
För att förstå hemlöshetssituationen i Uppsala är det viktigt att ha en helhetsbild av behoven 
och av kommunens insatser. Uppsala kommun driver ett härbärge med 24 platser för akut 
hemlösa i Librobäck och har avtal med Frälsningsarmén om ytterligare ett härbärge med 10 
platser centralt i Uppsala. Målgruppen är hemlösa med missbruksproblematik, men eftersom 
insatsen inte är biståndsprövad söker sig även andra dit. Beläggningsgraden är ungefär 50 
procent, med en liten ökning under vinterhalvåret. Utöver härbärgena kan tillfälligt boende 
beviljas hemlösa som söker socialtjänstens hjälp, i regel då på ett lägenhetshotell eller ett 
vandrarhem. 
 
Benny Lindholm hänvisar till Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet i Sverige. Där ingår 
bland annat personer som har fått kommunens hjälp med att teckna bostadssociala kontrakt. 
Vid kartläggningstillfället fanns ungefär 1 000 sociala kontrakt i Uppsala, vilket innebar att 
väldigt många personer räknades som hemlösa. Antalet bostadssociala kontrakt förändras över 
tid, särskilt eftersom socialförvaltningens boendeenhet aktivt arbetar med att så snart som 
möjligt överföra kontrakten till hyresgästen. Antalet bostadssociala kontrakt uppgick i 
september till 625. 
 
Tillgången på bostäder är bättre i Uppsala nu än den har varit tidigare. Det visar bland annat 
den minskade kön i väntan på ett bostadssocialt kontrakt. 2016 sökte hälften så många 
personer hjälp med bostad som 2014. 
 
Har kommunen genomfört någon aktuell uppskattning av hur många som för 
närvarande är hemlösa i kommunen respektive som är i akut behov av bostad? 
Socialstyrelsen kommer i slutet av november att presentera resultaten av en ny kartläggning 
om hemlösheten i Sverige, där Uppsala finns med. Socialförvaltningens bedömning är att det 
inte finns någonting som i dag tycker på att den akuta hemlösheten i Uppsala har ökat. 
Däremot är läget på bostadsmarknaden besvärligt för många och särskilt för de med låga 
inkomster. Därför är det viktigt att prioritera bygget av fler hyresrätter och att säkra tillgången 
på bostadssociala kontrakt. 
 
Hur ser planeringen i kommunen ut inför vintern 2017-2018? 
De härbärgen som finns i Uppsala täcker behovet väl. 

 
Finns en uppsökande verksamhet för akut hemlösa? 
Socialnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella organisationer som genomför 



uppsökande arbete. Kommunens härbärgen arbetar med att ge information om det stöd som 
socialtjänsten kan ge och hjälper till med kontakt med myndighetens handläggare. 
Socialförvaltningen samverkar också med husläkarmottagningen för hemlösa om stödinsatser 
till hemlösa. 
 
Finns en samordning mellan de olika delarna i socialtjänsten för att motverka hemlöshet 
inom bl.a. våld i nära relationer? 
Nexus resurscentrum mot våld i nära relationer har ett samordningsansvar mellan 
socialtjänstens olika verksamheter, där boendeenheten ingår. 
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