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Nämnden för hälsa och omsorg 

Yttrande över Motion av Liza Boéthius och Hona Szatmari Waldau (båda V) om att 
starta en verksamhet för hemlösa 

Förslag till beslut 

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att avge yttrande enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen hemställer om nämndens för hälsa och omsorg (NHO) yttrande i rubricerat 
ärende. I motionen föreslås en kommunal dagverksamhet för personer i hemlöshet samt att 
denna om möjligt samlokaliseras med landstingets husläkare för hemlösa. 

I förslag till yttrande föreslås att motionen avslås. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 86 00 (växel) • Fax: 018-727 08 90 
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FORSLAG 
Kommunstyrelsen 

Yttrande över Motion av Liza Boéthius och Hona Szatmari Waldau (båda V) om att 
starta en verksamhet för hemlösa, dnr KSN-2012-1119 

Kommunstyrelsen hemställer om nämndens för hälsa och omsorg (NHO) yttrande i rubricerat 
ärende. Nämnden framför följande synpunkter. 

Styrelsen för Vård & bildning driver på NHO:s uppdrag Flerstegsboendet som inom ramen 
för steg 1 erbjuder 20 härbärgesplatser. Den enskilde kan vistas på härbärget upp til l tre dygn 
utan kontakt med socialtjänstens myndighet, med undantag för personer 25 år eller yngre där 
kontakt ska tas inom ett dygn. Vid boendet finns personal med erforderlig kompetens för att 
arbeta med målgruppen. Det finns även ett väl utvecklat samarbete med övriga verksamheter 
inom socialtjänsten. Träffpunkt för personer med missbruksproblematik och psykiatriska 
stödteamet för personer med dubbeldiagnos är andra verksamheter som arbetar för 
målgruppen. / < t * v / / v ^ 

Uppföljningar av de verksamheter som drivs av ideella organisationer för målgruppen 
hemlösa har inte påvisat kvalitetsbrister i stödet som ges. Personer som lever i hemlöshet kan 
ha förlorat tilltron t i l l myndigheter och/eller kommunal verksamhet och de ideella 
organisationernas verksamhet utgör därför ett viktigt komplement. 

NHO anser mot bakgrund av ovanstående och kommunfullmäktiges mål om en ökad 
samverkan med det civila samhället att motionen bör avslås. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 
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Datum 

2012-11-09 
Diarienummer 

KSN-2012-1119 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Remiss: Motion av Liza Boéthius och Hona Szatmari Waldau (båda V) om att starta en 
verksamhet för hemlösa 

Kommunstyrelsen hemställer om yttrande i rubricerade ärende. 

Upplysningar kan fås av ovan angiven handläggare. 

Yttrandet ska ha iiikornmit t i l l registrator, kommunledningskontoret, senast: 15 februari 
2013 

Nämnden har att beakta kornmunalekonomiska konsekvenser 

Kornmunstyrelsens diarienummer ska alltid anges när yttrandet lämnas. 

Med vänlig hälsning 

Per Davidsson 
kanslichef 
kommunledningskontoret 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
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Motion om att starta en verksamhet för hemlösa 

Frivilliga verksamheter ska vara ett komplement till offentliga, Det är något som de flesta är 
överens om. Inom kvinnofridsområdet har Uppsala kommun nu startat en egen verksamhet, 
Nexus, där frivilligörganisationerna utgör ett komplement. Men det finns områden som det 
offentliga helt lämnar över till frivilligområdet. Idag finns t.ex. ingen kommunal öppen 
dagverksamhet för de hemlösa. 

De verksamheter som finns i Uppsala drivs av religiösa organisationer: Stadsmissionen, 
Frälsningsarmen och Livets Ord som driver Grottan genom en til l dem närstående 
organisation. Där kan hemlösa vistas dagtid, få lite mat, tvätta kläder och samtala med 
personal och volontärer samt få stöd av dessa på olika sätt i sin livssituation. 

Landstinget har en husläkarmottagning där de hemlösa kan få läkarvård på ett enkelt sätt. 
Verksamhet finns idag förlagd i anslutning till Grottan, med ett kontrakt som går ut om ca två 

Hemlösa är vårt samhälles mest utsatta och deras behov är kommunens ansvar enligt 
socialtjänstlagen. Hemlösas situation är mycket komplex och ser mycket olika ut för varje 
person. Hemlösa behöver de mest skickliga och professionella när de möter dem som skall 
bistå, vare sig det är i stödjande eller förändrande syfte. Därför behövs en kommunal 
verksamhet med professionell personal som också har enkla vägar till resten av kommunens 
verksamheter i form av myndighet och olika verksamheter. En sådan dagverksamhet bör 
också samlokaliseras med Landstingets mottagning för hemlösa. I ett samarbete med den 
hemlöse och andra aktörer kan där initieras ett framtagande av en individuell plan, SIP, som 
lagstiftningen nu kräver. 

Vi yrkar att fullmäktige beslutar 

Att ge Nämnden för hälsa och omsorg i uppdrag att i egen regi starta en dagverksamhet för 
hemlösa, de ekonomiska effekterna hanteras i IVE 

Att i uppdraget inkludera att NHO tar upp förhandlingar med landstinget om att de förlägger 
sin läkarverksamhet för de hemlösa i denna kommunala verksamhet när deras avtal med 
MIAB går ut. 

Uppsala 23 oktober 2012 

Liza Boéthius (V) Hona Szatmari Waldau (V) 


