
 
 
  

 
 

Solna den 26 januari 2015 
Motion till kommunfullmäktige 

 

 

 

Motion om att införa modellen Bostad Först i Solna 
 

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk 

grundlag. Boende lyfts fram som en social rättighet både i FN-deklarationen (artikel 25) och i 

regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, som anger följande: ”Det skall särskilt åligga det allmänna 

att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.” 

 

I det remissvar som Solna stad fick av länsstyrelsen när man skickade ut förslaget till ”Riktlinjer för 

bostadsförsörjning i Solna stad 2014-2018 med utblick mot 2020” på remiss, föreslår länsstyrelsen att 

staden bör undersöka möjligheterna att prova modellen Bostad Först. Bostad Först finns numera i tre 

av länets kommuner Sollentuna, Stockholm och Täby, men fler är på gång exempelvis Värmdö. 

 

Vänsterpartiet har länge förespråkat metoden Bostad Först som går ut på att en egen bostad är en 

grundtrygghet som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina problem. Den har testats i 

andra länder, bland annat i USA, Tyskland och Finland, men även i Helsingborg. Resultaten har varit 

goda i de försök som utvärderats i New York och Hannover – ca 90 procent av de som fått en bostad i 

kombination med intensiv rehabilitering har lyckats behålla sina kontrakt. I Helsingborg har en del av 

hyresgästerna efter att de kommit med i projektet börjat ta tag i och behandla sina hälsoproblem, 

börjat motionera regelbundet samt förbättrat sin ekonomi. Internationella studier samt beräkningar 

som socialförvaltningen i Helsingborg gjort visar att hemlöshetsarbete enligt denna modell är 

kostnadseffektiv i jämförelse med flera andra verksamheter för hemlösa. Oavsett dessa resultat vill vi 

tydliggöra att Bostad Först för oss handlar om att vi ser boende som en rättighet, vi anser därför att det 

styrande alltid ska vara behovet av boende oavsett om det leder till exempel till drogfrihet eller inte. 

 

Därutöver behöver staden arbeta på flera sätt och mer aktivt för att alla som idag saknar ett eget 

boende ska få det. Arbetet bör göras i samarbete med brukarorganisationer och med 

hemlöshetssamordnare som stöttar varje individ. Vi anser även att det är viktigt att vi tydligare tryggar 

allas rätt till tak över huvudet i väntan på en mer långsiktig lösning. Enligt socialtjänstlagen ska alla ha 

rätt till hjälp med sådant i nödsituationer men för att det inte ska vara något tvivel om att andra 

tolkningar görs eller motkrav (som den enskilde inte klara av) ställs vill vi att staden likt andra 

kommuner inför ”tak över huvudet garanti”.  

 

 

Mot denna bakgrund yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar 

 
Att alla hemlösa ska erbjudas en kontakt med hemlöshetssamordnare som stöttar specifikt med 

boendesituationen och som kan upprätta en individuell handlingsplan samt samverka med andra 

instanser. 

 

Att införa ”tak över huvudet ”garanti i kommunen som ska användas vid akuta situationer men inte 

som en långsiktig lösning.  



Att utreda möjligheterna att införa ”Bostad Först”. 

 

Att utföra kontinuerliga utvärderingar av stadens hemlöshetsstrategi tillsammans med en 

referensgrupp av brukarorganisationer.  

 

 

 

 

Thomas Magnusson (V)     Mia Fällström (V)  
 

  


