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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Gustaf Lundgren 

SOCIALNÄMNDEN 
2021-09-15 

Svar på motion: Låt år 2021 bli ett år med krafttag 
mot hemlöshet 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Låt år 2021 bli ett år med krafttag 
mot hemlöshet inte föranleder några ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning 

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman (båda S) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 8 februari 2021 föreslagit att kommunfullmäktige ska 
uppdra åt socialnämnden att intensifiera sina insatser för att minska hemlöshet. 
Motionärerna vill även att socialnämnden ska redovisa vilka åtgärder i övrigt som 
behövs för att socialnämnden ska kunna fullfölja sin uppgift. 

Helhetsansvaret för bostadsförsörjning är inte en fråga för socialnämnden utan 
en fråga för kommunstyrelsen. För vissa grupper har kommunen dock ett särskilt 
ansvar att tillhandahålla boenden och här uppfyller socialnämnden sitt ansvar. 

Täby kommun bedriver ett aktivt arbete för att motverka hemlöshet i enlighet 
med socialnämndens riktlinjer. Kommunen tar kontakt med alla personer där  
det har inkommit underrättelse om avhysning, hyresskulder eller störningar i 
boendet. Vidare finns en rad olika insatser, som t.ex. stöd i ordinärt boende, 
boendestöd till personer i eget boende, ”bostad först”-insatsen samt kommunens 
tak över huvudet-garanti.  

Täby kommun går även noggrant igenom behovet för träningslägenheter och 
bostad varje år och lämnar information i  lokalförsörjningsprocessen om hur 
många personer som saknar egen bostad. 
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Ärendet 

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman (båda S) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 8 februari 2021 föreslagit att kommunfullmäktige ska 
uppdra åt socialnämnden att intensifiera sina insatser för att minska hemlöshet. 
Motionärerna vill även att socialnämnden ska redovisa vilka åtgärder i övrigt som 
behövs för att socialnämnden ska kunna fullfölja sin uppgift. 

Motionärerna konstaterar att totalt 131 personer i Täby befann sig olika former av 
hemlöshet i december 2020. Av dessa befann sig tio personer i så kallad akut 
hemlöshet medan resten hade boende i socialtjänstens regi eller på en institution 
eller stödboende.  

Motionärerna konstaterar att kommunen behöver vidta en rad åtgärder för att 
förhindra hemlöshet i Täby. Det handlar om att skapa kunskap om hemlöshetens 
mekanismer, förhindra vräkning genom olika biståndsåtgärder, bedöma risker 
vad gäller hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, ha kontakt med andra 
kommuner för utbyte av lägenheter, öka tillgången till bostad först, fullfölja 
åtagandet om bostad till flyktingar (utöver två år), öka samarbetet med kyrkan 
och andra aktörer, öka andelen hyresbostäder med låg hyra samt föra statistik 
som visar antal och orsak till hemlöshet. 

Socialnämndens ansvar 
Helhetsansvaret för bostadsförsörjning är inte en fråga för socialnämnden utan 
en fråga för kommunstyrelsen. Kommunerna ansvarar för att det finns bostäder 
till invånarna i den egna kommunen och ska planera bostadsförsörjningen utifrån 
kommunens framtagna riktlinjer. Riktlinjerna syftar till att skapa förutsättningar 
för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjerna ska också främja att 
kommunen förbereder och genomför ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen. 

För vissa grupper har kommunen dock ett särskilt ansvar att tillhandahålla 
boenden. Det handlar om vissa äldre personer, vissa personer med 
funktionsnedsättning och vissa nyanlända som fått uppehållstillstånd. Här 
uppfyller socialnämnden sitt ansvar. 
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Täby kommuns övriga arbete 
Täby kommuns arbete för att motverka hemlöshet följer socialnämndens 
riktlinjer1. Kommunen tar kontakt med alla personer där det har inkommit 
underrättelse om avhysning, hyresskulder eller störningar i boendet. I de fall de 
handlar om barnfamiljer så underrättas alltid familjeenheten om detta. Om 
personen är över 65 år informeras avdelning äldreomsorg om den planerade 
avhysningen och samråder om eventuellt fortsatt arbete. 

I Täby kommun finns en rad olika insatser som görs för att motverka hemlöshet 
och hjälpa personer som riskerar att hamna i hemlöshet. För vuxna personer med 
behov av insatser i sitt boende finns stöd i ordinärt boende. Detta är inte bara 
förbehållet enskilda med fysisk funktionsnedsättning, utan även enskilda som på 
grund av beroendeproblematik eller psykisk funktionsnedsättning har behov av 
stöd för att kunna bo kvar i eget boende. Det kan vara boendestöd, men även 
ledsagarservice etc. 

Inom enheten för individ- och familjeomsorg finns ett stödteam som arbetar 
liknande boendestöd, men det är riktat till personer med et beroende och som 
behöver insatsen.  

Boendestöd är en individuellt utformad insats som ges till personer i eget boende. 
Boendestöd innebär att den enskilde får stöd av en boendeassistent med att klara 
de göromål som ingår i den normala vardagstillvaron. Alla insatser ska så långt 
som möjligt genomföras tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och 
resurser. Inom kommunens regi finns även Dagcentralen dit man kan komma 
och där man kan få hjälp med kontakter för insatser som man behöver. 

Utöver detta bör även ”Bostad först” nämnas. Insatsen syftar till att hjälpa 
hemlösa till ett mer varaktig boende. Boendetiden är max fyra år.  

Täby kommun har även en tak över huvudet-garanti som riktar sig till personer 
som på grund av omfattande social och psykisk funktionsnedsättning inte har 
möjlighet att tillgodose sin nattlogi - samt till personer som har en omfattande 
beroendeproblematik, eventuellt i kombination med social eller psykisk 
funktionsnedsättning.  

Slutligen kan konstateras att kommunen noggrant går igenom behovet för 
träningslägenheter och bostad varje år och lämnar information i  
lokalförsörjningsprocessen om hur många personer det finns i Täby som saknar 
                                                        
1 https://doc.taby.se/handlingar/Socialn%C3%A4mnden/2019/2019-12-
11/Handlingar/16.01%20Bilaga%201%20f%C3%B6rslag%20reviderade%20riktlinjer.pdf  

https://doc.taby.se/handlingar/Socialn%C3%A4mnden/2019/2019-12-11/Handlingar/16.01%20Bilaga%201%20f%C3%B6rslag%20reviderade%20riktlinjer.pdf
https://doc.taby.se/handlingar/Socialn%C3%A4mnden/2019/2019-12-11/Handlingar/16.01%20Bilaga%201%20f%C3%B6rslag%20reviderade%20riktlinjer.pdf
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egen bostad. Detta gäller även personer som inte är föremål för andra insatser 
från kommunen.  

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Kotte Wennberg 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 

Bilagor 

- Motion ”Låt år 2021 bli ett år med krafttag mot hemlöshet” 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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