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6. Remissvar på motion om utökad uppsökande verksamhet (SN 
2021.042)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret och lämna över till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Vallentuna har i motion inskickad till kommunfullmäktige lämnat förslag om 
att kommunfullmäktige ska uppdra till socialnämnden att:

- lämna förslag en uppsökande verksamhet som innefattar och når alla de grupper som ingår i 
socialstyrelsens definition av hemlöshet och förslag på åtgärder.
- att ge förslag till en tidplan och att beräkna kostnader för de förslagna åtgärderna.
- att i sitt budgetförslag ta upp medel och till kommunstyrelsen lägga förslag på åtgärder som 
faller utanför socialnämndens ansvarsområde inklusive identifierat behov av bostäder som 
kan förhyras av de som idag står utanför bostadsmarknaden.
- att efter ett års åtgärder inkomma med en uppföljande rapport.

Motionen har skickats på remiss till socialnämnden varpå socialförvaltningen nu återkommer 
med remissvar:

- Socialförvaltningens bedömning är att socialnämnden genom nuvarande verksamheter når 
de grupper som ingår i Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet.
- utifrån att bedömningen är att socialnämnden når samtliga grupper av socialstyrelsens 
definition av hemlösa så lämnas inget förslag till tidsplan eller beräkning av kostnader.
- Socialförvaltningen konstaterar att det råder en allmän brist på bostäder, inte bara i 
Vallentuna kommun utan också nationellt. Planering av bostäder i kommunerna regleras i Lag 
(2000: 1 381) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och faller inte under 
Socialnämndens ansvarsområde.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - Remissvar på motion om utökad uppsökande verksamhet för att främja 

goda levnadsförhållande i Vallentuna kommun
 Remissvar på motion om utökad uppsökande verksamhet för att främja goda 

levnadsförhållande i Vallentuna kommun
 Remiss, Motion om utökad uppsökande verksamhet för att främja goda 

levnadsförhållanden
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Tjänsteskrivelse

Remissvar på motion om utökad 
uppsökande verksamhet

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta remissvaret och lämna över till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet i Vallentuna har i motion inskickad till kommunfullmäktige lämnat 
förslag om att kommunfullmäktige ska uppdra till socialnämnden att: 

- lämna förslag en uppsökande verksamhet som innefattar och når alla de grupper 
som ingår i socialstyrelsens definition av hemlöshet och förslag på åtgärder.
- att ge förslag till en tidplan och att beräkna kostnader för de förslagna åtgärderna. 
- att i sitt budgetförslag ta upp medel och till kommunstyrelsen lägga förslag på 
åtgärder som faller utanför socialnämndens ansvarsområde inklusive identifierat 
behov av bostäder som kan förhyras av de som idag står utanför bostadsmarknaden. 
- att efter ett års åtgärder inkomma med en uppföljande rapport.

Motionen har skickats på remiss till socialnämnden varpå socialförvaltningen nu 
återkommer med remissvar:  

- Socialförvaltningens bedömning är att socialnämnden genom nuvarande 
verksamheter når de grupper som ingår i Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet. 
- utifrån att bedömningen är att socialnämnden når samtliga grupper av 
socialstyrelsens definition av hemlösa så lämnas inget förslag till tidsplan eller 
beräkning av kostnader. 
- Socialförvaltningen konstaterar att det råder en allmän brist på bostäder, inte bara i 
Vallentuna kommun utan också nationellt. Planering av bostäder i kommunerna 
regleras i Lag (2000: 1 381) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och faller 
inte under Socialnämndens ansvarsområde. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse – remissvar motion om utökad uppsökande verksamhet
2. Remissvar: motion om utökad uppsökande verksamhet för att främja goda 

levnadsvillkor

David Gyllenstråle Björn Claesson
Socialchef Strateg
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§ 76
Remissvar på motion om utökad uppsökande verksamhet (SN 2021.042)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden yrkar bifall till förvaltningens 
förslag med tillägget att att-sats ett och två anses besvarade medan socialnämnden inte tar 
ställning till att-sats tre då den faller utanför socialnämndens kompetensområde.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Vallentuna har i motion inskickad till kommunfullmäktige lämnat förslag om 
att kommunfullmäktige ska uppdra till socialnämnden att:

- lämna förslag en uppsökande verksamhet som innefattar och når alla de grupper som ingår i 
socialstyrelsens definition av hemlöshet och förslag på åtgärder.
- att ge förslag till en tidplan och att beräkna kostnader för de förslagna åtgärderna.
- att i sitt budgetförslag ta upp medel och till kommunstyrelsen lägga förslag på åtgärder som 
faller utanför socialnämndens ansvarsområde inklusive identifierat behov av bostäder som 
kan förhyras av de som idag står utanför bostadsmarknaden.
- att efter ett års åtgärder inkomma med en uppföljande rapport.

Motionen har skickats på remiss till socialnämnden varpå socialförvaltningen nu återkommer 
med remissvar:

- Socialförvaltningens bedömning är att socialnämnden genom nuvarande verksamheter når 
de grupper som ingår i Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet.
- utifrån att bedömningen är att socialnämnden når samtliga grupper av socialstyrelsens 
definition av hemlösa så lämnas inget förslag till tidsplan eller beräkning av kostnader.
- Socialförvaltningen konstaterar att det råder en allmän brist på bostäder, inte bara i 
Vallentuna kommun utan också nationellt. Planering av bostäder i kommunerna regleras i Lag 
(2000: 1 381) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och faller inte under 
Socialnämndens ansvarsområde.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att att-
sats ett och två anses besvarade medan socialnämnden inte tar ställning till att-sats tre då den 
faller utanför socialnämndens kompetensområde.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar bifall till motionen. 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer 
de båda yrkandena mot varandra och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar i 
enlighet med hans eget yrkande.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar på motion om utökad uppsökande verksamhet för att 

främja goda levnadsförhållande i Vallentuna kommun
 Remissvar på motion om utökad uppsökande verksamhet för att främja goda 

levnadsförhållande i Vallentuna kommun
 Remiss, Motion om utökad uppsökande verksamhet för att främja goda 
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SOCIALFÖRVALTNINGEN

Remissvar på motion om utökad 
uppsökande verksamhet för att främja 
goda levnadsförhållande i Vallentuna 
kommun
Vänsterpartiet genom Gunnar Bergström har till kommunfullmäktige inkommit med 
motion om utökad uppsökande verksamhet i syfte att främja goda levnadsvillkor i 
enlighet med 3 kap. 1 § Socialtjänstlagen. I motionen beskrivs att en uppsökande 
verksamhet idag saknas i kommunen och att kännedom om till exempel hemlöshet är 
begränsad till de som har sökt bistånd och där akuta situationer uppstår. Utifrån detta 
lämnar Vänsterpartiets förslag om att kommunfullmäktige ska uppdra till 
socialnämnden att: 

- Lämna förslag en uppsökande verksamhet som innefattar och når alla de 
grupper som ingår i socialstyrelsens definition av hemlöshet och förslag på 
åtgärder.

- Att ge förslag till en tidplan och att beräkna kostnader för de förslagna 
åtgärderna. 

- Att i sitt budgetförslag ta upp medel och till kommunstyrelsen lägga förslag 
på åtgärder som faller utanför socialnämndens ansvarsområde inklusive 
identifierat behov av bostäder om kan förhyras av de som idag står utanför 
bostadsmarknaden. 

- Att efter ett års åtgärder inkomma med en uppföljande rapport.

Socialförvaltningens yttrande
Socialförvaltningen bedriver i dag uppsökande verksamhet genom flera olika 
verksamheter. I begreppet uppsökande verksamhet ingår dels att aktivt arbeta 
uppsökande för att nå personer som kan behöva stöd och hjälp i sin vardag. Ett 
exempel på detta är förvaltningens bolotsar som arbetar uppsökande vid bland annat 
orosanmälningar. Dels ingår i begreppet att också arbeta konsultativt, det vill säga 
genom att ge råd och information. Det tillhandahålls bland annat av förvaltningens 
öppenvårdsverksamhet som är riktat mot alla kommuninvånare. Den kommunala 
mötesplatsen för äldre, Träffpunkten, kan också ses som ett exempel på uppsökande 
verksamhet. 

Hemlösa
I motionen beskrivs att förvaltningens kännedom om hemlösa är begränsad till de 
som har sökt bistånd och där akuta situationer uppstår. Som framkommit i motion så 
definierar Socialstyrelsen hemlöshet i fyra situationer;

1. Akut hemlöshet – personer som är hänvisade till akut- och/eller jourboende, 
härbärge, skyddade boenden eller liknande. I denna ingår också personer 
som sover utomhus, tält, trapphusgångar etcetera. 
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2. Institutionsvistelse eller stödboende – personer som är intagen eller 
inskriven på en kriminalvårdsanstalt eller annan institution och som ska 
flytta därifrån inom tre månader men därefter inte har någon bostad.  

3. Långsiktiga boendelösningar – personer boende i någon av socialtjänstens 
lösningar som är förknippad med tillsyn och regler. I Vallentuna kommun 
avser detta exempelvis boende i träningslägenhet 

4. Eget ordnat kortsiktigt boende – personer som bor tillfälligt och utan 
kontrakt hos personer i närhet, exempelvis vänner eller familj eller genom 
andrahandskontrakt.  

Socialförvaltningen har kännedom om de grupper som avses i Socialstyrelsens 
definition av hemlösa. Vad gäller definitionen 1, 2 och 3 så kommer den kännedomen 
utifrån tidigare beskriven uppsökande verksamhet, den enskildes kontakt med 
myndighetsavdelningen och genom ett etablerat samarbete med exempelvis 
Kriminalvården.  Även definition 4, personer som bor i eget ordnat kortsiktigt 
boende, nås genom den uppsökande verksamheten. Det är en grupp vars 
bostadssituation många gånger beror på den allmänna bristen på bostäder som råder 
inte bara i Vallentuna kommun utan också nationellt. Planering av bostäder regleras i 
Lag (2000: 1 381) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och faller inte under 
Socialnämndens ansvarsområde. Att en enskild saknar bostad eller förutsättningar att 
på egen hand tillgodogöra sig en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden medför 
inte att denne kan ombesörjas bostad eller tillgång på bostad av socialnämnden.  

Utifrån en kartläggning som förvaltningen genomfört under år 2020 kring 
ekonomiskt bistånd, missbruk och hemlöshet så startade kommunen i december år 
2020 upp ett stödboende, Runristaren, för personer mellan 20-40 år som efter 
biståndsbeslut får möjlighet till stöd för att bland annat hantera sin ekonomi, 
myndighetskontakter och söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. 

Utifrån ovan beskrivning är socialförvaltningens bedömning att socialnämnden 
genom nuvarande verksamheter når de grupper som ingår i Socialstyrelsens 
definitioner av hemlöshet. 
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Remiss 
Motion om utökad uppsökande 
verksamhet  

Svar på remissen önskas senast: 2021-09-01 
 
Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin  
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Emelie Hallin 
 
Bilagor: 

Motion 
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