
Inför Socialnämndens sammanträde 22 oktober
Dagordningens mest uppmärksammade ärende är punkt 3, ”Boende för personer med problematisk 
funktionsnedsättning”. Efter att nämnden på sitt sammanträde 27 augusti beslutade enligt föreliggande 
förslag att ”föreslå samhällsbyggnadsnämnden att starta lokalplanering för ett nytt boende på Elgärde 1:39 
och 1:40 i enlighet med förstudien daterad 2020-08-05”, har det inkommit en hel del frågor och protester 
från invånare och aktörer verksamma i området. 

Hur vi kommunicerar med invånare är avgörande för hur information och beslut tas emot. Det är något som 
misslyckats i det här fallet. Denna invånardialog har viktiga samband med hur den aktuella målgruppen 
bemöts av närområdet och deras möjlighet till inkludering. Det har också påpekats brister i förstudien vad 
gäller beskrivningen av det tilltänkta området och dess detaljplan. Nämnden kommer därför ta upp ärendet 
på nytt och ordförande (S) kommer lägga fram ett nytt förslag. Personligen har jag bjudit in vår partigrupp 
för samtal kring ärendet. 

Vår ingång är att eventuella omtag i förstudien ska göras utifrån målgruppens behov, korrekt fakta underlag 
och dialog med berörda. Självklart finns det placeringsalternativ som är mer eller mindre lämpliga utifrån 
närmiljö och ekonomiska aspekter. Finns det reella brister i förstudien, är det såklart värt att titta på igen, så 
allt blir så bra som möjligt för alla inblandade. Hur V väljer att agera när ärendet tas upp igen återstår att se, 
men vi kommer aldrig gå med på att grupp ställs mot grupp där den svagaste blir en marknadsmässig pjäs i 
förhållande till ett områdes attraktivitet. 

Det kommer alltid bli protester i samband med den här typen av boenden oavsett placering (ofta är det 
samma grupper som argumenterar för fel och brister i underlag oavsett om sådana finns eller ej), samtidigt 
kommer det alltid finnas grupper i samhället som är i behov av samhällets stöd och inkluderande insatser. Att
gruppen benämns med det värdeladdade ordet ”problematiskt”, är i sig stigmatiserande, vilket kan väcka 
onödigt negativa föreställningar och bör bytas ut mot något neutralt. Vi får heller inte glömma att människor 
som hamnar i utanförskap och destruktivt leverne är ett resultat av samhällets trasighet. Här bär vi ett 
gemensamt ansvar och kan därför inte räkna med att vissa ”problematiska” grupper alltid ska hänvisas till 
”någon annans gata” eller ”gömmas undan”. Därför är det av stor vikt att inleda dialog med invånare, 
målgruppens företrädare och övriga aktörer från start i planeringen av liknande boenden. I den dialogen 
måste det finnas en balans mellan vård/omsorgsbehov och övriga intressen.

Det finns alltid olika intressen hos grannar, markägare, hyresvärdar och mäklare, för att nämna några 
grupper. Dessa är oftast resursstarka och har inget problem med att få sin röst hörd. Men den tilltänkta 
målgruppen som är i behov av boende och omsorg hörs sällan eller aldrig i debatten. För tydlighetens skull är
det inget låst boendet det är tal om, dessa individer blir placerade med samtycke och kommer ha lika stor rätt
som vi andra att röra sig fritt i samhället. Så frågeställningen som inte får försvinna i val av område är: 
”Vilket blir bästa möjliga placering utifrån den tilltänkta målgruppens vårdbehov, som ger möjlighet till ett 
värdigt liv och delaktighet i övriga samhället?”

Ett annat ärende värt att nämna är punkt 4, ”Motion om att införa bostad först som norm i kommunens 
hemlöshetsarbete” (KD). Detta är en bra och mycket viktigt motion och V kommer ställa sig bakom förslag 
till beslut att ”Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifall motionen och låta utreda frågan vidare”.

Detta är en modell som bygger på 8 grundprinciper (läs mer www.bostadforst.se), som ingår i den politik 
mot hemlöshetsarbete som V själva bedriver, både på riksnivå och i flera andra kommuner, där liknande 
motioner lagts fram. Både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar att 
kommuner använder modellen, http://www.bostadforst.se/svenska-myndigheter-om-bostad-forst/. Forskning 
pekar på goda resultat och flera kommuner som infört modellen är positiva. I dagsläget är det 44 av ca 290 
kommuner som har Bostad först i sin verksamhet. Vi får hoppas att Vänersborg står näst på tur.

Det finns likheter mellan dessa två punkter, då även den andra bygger på dialog (inte minst med 
hyresvärdar), ett inkluderande hemlöshetsarbete och positiv människosyn, så att alla ges en ärlig chans att 
återskapa ett värdigt och meningsfullt liv. En egen bostad är en grundförutsättning för att känna trygghet och 
ta tag i övriga utmaningar i livet. Med dagens boendetrappor når allt för många aldrig dit. Vi måste börja från
rätt håll, vilket också blir mest kostnadseffektivt i längden. 
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