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Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att bifalla motionen
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att i
samråd med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheterna att starta ett försöksprojekt med bostad först inom ramen för
nämnden för hälsa och omsorgs övergripande arbete inom området, inom angiven ekonomisk ram i
enlighet med föredragningen, samt
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att
förhandla med Uppsalahem AB om att upplåta 5
lägenheter till pilotprojekt bostad först-modell.
Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk
(alla M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C),
Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai
(alla S) och Emma Wallrup (V).
Ärende
I motion väckt den 31 oktober 2011 av Malena
Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) yrkar
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motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra till nämnden för vuxna med funktionshinder, numera nämnden för hälsa och omsorg, att
inrätta en pilotverksamhet med Bostad först som
modell, bilaga 1.
Syftet med bostad-först-modellen är att man först
tillgodoser den grundläggande rätten till bostad
gällande hemlöshet, oavsett anledningen till hemlösheten. Genom att säkerställa rätten till bostad
först möjliggörs andra åtgärder utifrån individens
situation så som exempelvis att hantera missbruk
eller skulder.
Ett antal svenska kommuner har startat försöksverksamheter för bostad först-modellen och har
dragit slutsatsen att dubblera antalet lägenheter.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till nämnden för hälsa och
omsorg, NHO. Bilaga 2.
NHO ställer sig huvudsakligen positiva till motionärernas förslag om att bostad först- modellen ska
ses som en grundläggande rättighet. Nämnden ser
också klara fördelar med att man kommer bort från
en sekundär bostadsmarknad. NHO menar att arbetet med hemlösa skiljer sig från bostad förstmodellen huvudsakligen genom att man i nuvarande verksamhet i kommunen skiljer på boendet å
ena sidan och stöd/behandling å andra sidan. Nämnden har redan idag uppdrag från kommunfullmäktige att skapa ett så kallat halvvägshus, som innebär att personen under vistelsen på halvvägshuset
får en bostad som den gradvis flyttar in i samtidigt
som den får stöd under hela vägen. Skillnaden
mellan bostad först-modellen och halvvägshus är
att personen i ett halvvägshus gradvis slussas ut till
eget boende, medan bostad först modellen innebär
att personen direkt flyttar till ett permanent boende.
Nämnden menar att det finns ett brett utbud av
öppna stödinsatser och boendestöd i befintlig organisation men att det är möjligt att kombinera en
bostad först-modell med dessa.
Nämnden ser en problematik i att bostadsföretagen
i kommunen ser restriktivt på att upplåta lägenheter
till denna målgrupp, vilket inbegriper det av Uppsala kommun ägda Uppsalahem AB. En avgörande
förutsättning för att möjliggöra en bostad först-
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modell är en utökad kvot av bostäder för upplåtelse
samt en större flexibilitet till att godkänna personer
med belastning, så som exempelvis betalningsanmärkningar. Nämnden anser därför att en förutsättning för detta är att ägardirektiven till Uppsalahem
AB måste ändras om det ska vara möjligt att
genomföra modellen.
Reservationer har avgivits av V respektive S och
MP (särskilt yttrande).
Föredragning
Motionärerna yrkar att man ska införa en bostadförstmodell i Uppsala och hänvisar till ett pilotprojekt i Stockholm som genomförts med positivt
utfall. Projektet har valt att fördubbla antalet lägenheter enligt bostad-först-modellen. Den första
hyresgästen flyttade in i augusti år 2010. Vid uppföljning 7 september år 2011 hade totalt 15 personer flyttat in. 14 personer bor kvar i lägenheterna
trots att boendesituationen är skör för flera av dem.
Ytterligare 15 lägenheter kommer att tillskapas i
Stockholm. Vilket antal motionärerna tänkt sig i
Uppsala framgår inte av motionen, men sannolikt
betydligt färre.
Socialstyrelsen betonar i sina riktlinjer för behandling av missbrukare med psykisk ohälsa att personerna behöver behandling både för livsproblem,
missbruk och psykisk ohälsa. Att hantera boendesituationen kan ses som en del av insatserna för livssitutionen.
Nämndens uppdrag att skapa ett halvvägshus är ett
sätt att möta problematiken med hemlöshet parallellt med insatser utifrån individens behov av stöd
och hjälp.
En avgörande förutsättning för att ett projekt med
bostad först i Uppsala ska kunna lyckas är att man
utarbetar former för stöd till individerna som kan
vara aktuella. Samtidigt bör man beakta individens
förutsättningar för att klara en egen bostad varför
formen kanske inte passar samtliga hemlösa. Det är
viktigt att hitta olika former för att hantera hemlöshetsproblematiken med utgångspunkt i den enskilde individens behov och situation.
Nämndens pågående arbete med att tillskapa ett
halvvägshus kan med fördel kombineras med en
bostad först-modell. Ett alternativ som skulle kun-

na passa i Uppsala är att man provar modellen i
liten skala med exempelvis fem lägenheter och
sedan utvärderar arbetet efter ett år. Detta innebär
att det krävs tillgång på bostäder t ex genom Uppsalahem AB. Förslaget är därför att nämnden får
uppdrag att förhandla med Uppsala hem om att
skapa fem lägenheter som kan fungera som ett
pilotprojekt enligt bostad först-modellen för att
utvärdera detta efter ett år.
Ekonomiska konsekvenser
Fem lägenheter samt förändringar i insatsmodellen
kommer att innebära ökade kostnader initialt, men
på sikt kan dessa sannolikt minska då aktuella personer blir mindre beroende av stöd.

