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Förslag till beslut 
 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

- att  ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för hållbart boende. Planen ska 
beskriva inriktningen på nämndens arbete med att ta fram nya boenden såväl som visa hur 
nämnden ska arbeta för att möjliggöra eget boende för nämndens målgrupper. 

- att ge förvaltningen i uppdrag att senast till nämndens sammanträde i augusti utreda om 
personer beviljade särskilt boende kan ges möjlighet att välja boende. 

 
Ärendet 
Nämnden för hälsa och omsorg tog fram så kallade boendeplaner. I dessa beskrevs nämndens 
kommande behov av boenden inom LSS och socialpsykiatri. Den senast antagna 
boendeplanen sträckte sig till den 31 december 2014. Omsorgsnämnden behöver därför ta 
fram en ny plan, förslagsvis benämnd plan för hållbart boende. 
 
Inom både LSS och socialpsykiatri råder idag brist på boenden. Till viss del förklaras 
platsbristen, särskilt inom socialpsykiatri, på att det bor kvar personer på psykiatriboenden 
som skulle kunna klara ett mer självständigt boende. Det finns exempel på personer som är 
beviljade egen lägenhet som bistånd enligt SoL, men där insatsen inte kan verkställas 
beroende på att lägenheter saknas.  
 
Kommunledningskontoret har av fullmäktige fått i uppdrag att utreda hur en 
bostadsförmedling kan införas. Vidare har stadsdirektören fattat beslut om att en så kallad 
matchningsfunktion vilken ska effektivisera fördelningen av tomma lägenheter till personer 
som har beviljats bostadssocialt kontrakt. Omsorgsnämndens plan för hållbart boende bör 
därför utformas så att den harmonierar med kommande bostadsförmedling och 
matchningsfunktion. 
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Bostadsförmedlingen och matchningsfunktionen kommer att vara kommunövergripande 
verksamheter som ska arbeta inom alla sociala nämnders ansvarsområden. Omsorgsnämndens 
plan för hållbart boende bör därför utförmas i samklang med motsvarande plan hos äldre-, 
social- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Det är vanligt att personer som beviljas LSS-bostad eller psykiatriboende vill kunna välja 
vilket boende de ska flytta till. Förvaltningen föreslås därför, inom ramen för plan för hållbart 
boende, utreda om personer beviljade särskilt boende kan ges möjlighet att välja boende. 
 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
Tomas Odin 
Direktör 


	Plan för hållbart boende

