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Svar på motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan - Leif
Hansson (S), Anita Hedén Unosson (S), PG Björkman (S), Camilla
Stensson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Antia Hedén Unosson (S), Pär-Göran Björkman (S), Camilla Stensson (S)
och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 26 maj 2021, § 101 lämnat en motion
om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan.
Motionärerna föreslår att kommunen upprättar en hemlöshetsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 juni 2021, § 131 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunens arbete med att omhänderta och förebygga bostadsbrist tas upp bland annat i
Alingsås kommuns budget 2021 – 2023, antagen den 4 november 2020, § 161. Ett av
förslagen som presenteras i budgeten är att arbeta med olika aktiviteter för att underlätta för
fortsatt bostadsbyggande. I kommunens bostadsförsörjningsprogram 2017 – 2026, antagen
den 31 maj 2017, § 130, visas hur behovet av bostäder är tänkt att tillgodoses, och även hur
bostadsförsörjningen för särskilda grupper ska säkerställas. I
bostadsförsörjningsprogrammet adresseras problemet med bostadsbrist, och att det saknas
hyresrätter framförallt för vissa grupper. Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram
ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Alingsås kommun.
Förutom kommunens övergripande ansvar ska socialnämndens arbete enligt
socialtjänstlagen främja den enskildes rätt till bostad. Rent praktiskt innebär det att nämnden
ansvarar för att tillhandahålla olika former av akuta och temporära, och ibland mer
långsiktiga, boendelösningar efter en biståndsbedömning. I den lokalförsörjningsplan som
socialnämnden i Alingsås kommun beslutade om den 15 juni 2021, § 37 framgår att
förvaltningens arbete med att tillhandahålla boendelösningar påverkas av kommunens
bostadsbrist, framförallt kostnadsmässigt då till exempel lösningar som tillfälliga boenden
ökar. I dagsläget finns det lägenheter och det pågår en bra dialog med AB Alingsåshem, och
det har länge pågått ett vräkningsförebyggande samarbete.
Det är tydligt vilka konsekvenser bostadsbrist kan få bland annat för socialnämndens
verksamheter och brukare. Alingsås kommun har idag inget styrdokument som specifikt
behandlar hemlöshet. Det pågår dock förebyggande arbete för att motverka bostadsbrist,
och målsättningarna framgår i kommungemensamma styrdokument så som budget och
bostadsförsörjningsprogram. Motionärerna framhåller framförallt ett varierat
bostadsbyggande för att bekämpa hemlöshet. Fokus borde därmed ligga på det faktiska
bostadsbyggandet, som tas om hand om i bland annat bostadsförsörjningsprogrammet.
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Kommunledningskontoret anser att det är viktigt att ha en plan för bostadsförsörjning, och att
med hjälp av en genomtänkt bostadsförsörjning motverka hemlöshet. Det är också viktigt att
det sker samverkan inom hela kommunkoncernen kring denna typ av frågor.
Kommunledningskontoret bedömer dock att det kan tas om hand i befintliga styrdokument,
och ser en risk med flera separata styrdokument som ska samspela med varandra.
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 171.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.
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