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Svar på interpellation ställd av David Aronsson (V) till 
socialnämndens ordförande om åtgärder mot hemlösheten 
i Strängnäs kommun 

David Aronsson (V) ställde på Kommunfullmäktiges möte 2022-11-24 en 
interpellation till Socialnämndens ordförande Bodil Mellgren (S) om vilka 
åtgärder som finns i nuläget och vilka som planeras för att åtgärda hemlösheten i 
Strängnäs kommun. 

Vilka åtgärder finns i nuläget och vilka planeras för att jobba bort 
hemlösheten från Strängnäs kommun, för kommuninvånarnas skull 
och så att Strängnäs gör sin del för att få bort hemlösheten till år 
2030? 
 
Svar: Hemlöshet beror på både strukturella och individuella problem. 
Förebyggandet och åtgärder mot hemlöshet berör flera instanser. Kommunen har 
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och hjälp de behöver 
(socialtjänstlagen 2 kap. 1§). Däremot har Socialtjänsten ingen generell 
skyldighet att bistå med bostäder men ska vid behov medverka till att en enskild 
individ ska uppnå en skälig levnadsnivå när det gäller boende.  

Socialnämnden har under sammanträde 2022-09-08 gett socialkontoret i 
uppdrag att utreda möjliga åtgärder vid hemlöshet. Socialkontoret har under 
hösten 2022 arbetat med en utvärdering av den så kallade Slussen. Detta är ett 
biståndsbedömt boende med integrerad eftervård. Slussen har 7 platser. I 
samband med nämnd utvärdering utvidgade Socialkontoret uppdraget till att 
även omfatta kommunens insatser mot hemlöshet och boende för grupper med 
svårighet på bostadsmarknaden. Utredningen är klar att inom kort presentera 
sina slutsatser. I dagsläget är det bedömningen att utredningen kommer ge 
konkreta förslag om att tillskapa ett Härbärge med lägenheter där boendeträning 
samt andra stödformer erbjuds. Socialkontoret jobbar vidare med ”Bostad först” 
som anses vara ett intressant och framgångsrikt projekt. Metoden kräver dock 
flera åtgärder och ”verktyg” än vad Strängnäs kommun förfogar över i nuläget. 
Innan detta kan ske bedömer kontoret att det initialt behöver satsas på att bygga 
upp olika boendelösningar innan det steget kan tas. 

I övrigt kan nämnas att Socialkontoret arbetar löpande med personer som 
beviljas sociala kontrakt för att lösa den enskildes boendesituation. Dessa insatser 
följs upp i en boendeplan vilket är förutsättningen för att få ett socialt kontrakt. 
Därutöver ämnar kontoret att öka sin samverkan med fastighetsägare för att i 
förekommande fall förhindra vräkning. 
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