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Redovisning av beredd motion om införande av rutiner för att 
förebygga att barn vräks, motionärer: Tomas Alm (FP) och 
Håkan Welin (FP) 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-06-11, § 83,motionen till socialnämnden, 
for beredning. Av motionen framgår bland annat att mot bakgrund av 
Socialstyrelsens redovisning att bara fyra av tio kommuner har rutiner for att 
forhindra vräkning av barnfamiljer, fareslås att sådana rutiner infors i Håbo 
kommun. 

Motionärerna anfor vidare att det finns mycket att lära av de kommuner, 
som redan-arbetar offensivt tillsammans med bostadsbolag, hyresvärdar och 
andra for att i tid hindra att människor vrälcs. 

Motionärerna fareslår att kommunfullmäktige uppdrar åt socialförvaltningen 
att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för: 

o uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer 
• plan for arbete mothemlöshet 
• rutiner for förebyggande arbete av vräkning bland barnfamiljer 
., samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar for övergripande strategi 
• samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden. 

Av socia]nämndens beredning 2013-11-05, § 94, framgår bland annat att: 
Om en familj/person inte betalar sin hyra och därmed f'ar en hyresskuld har 
hyresvärden en skyldighet att underrätta nämnden om detta. Underrättelse 
sker skriftigt och innan ansökan görs till kronofogdemyndigheten. Systemet 
fungerar på att bra sätt. Berörda kontaktas av förvaltning med syfte att bistå . 
och reda upp situationen. 

Under de senaste fyra åren är avhysning av barn att betrakta som en mycket 
ovanlig händelse i Håbo kommun. Förvaltningen ser därfor inte att det finns 
någon anledning att arbeta fram någon annan rutin än den som i praktiken 
används idag och som fareslås i motionen 

Antalet hemlösa personer i kommunen, bedöms for närvarande uppgå till ett 
l O-tal personer. Vanligen erbjuds då ett boende på vandrarhem. De personer 
som idag är bostadslösa är redan kända hos förvaltningen. Förvaltningen 
anser att det inte finns anledning att bygga upp en organisation for 
uppsökande verksamhet, som fareslås i motionen. 

För samverkan med :frivilligorganisationer gäller att den ensldlde vill ha ett 
sådant samarbete. Förvaltningen strävar efter att skapa ett gott samarbete 
med alla frivilligorganisationer. Vad frivilligorganisationerna skulle kunna 
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bidra med när det gäller att förhindra avhysning av barnfamiljer och andra är 
dock svårt att se. 

I motionen uttrycks att "Håbo kommun är en av de kommuner som inte har 
rutiner i detta sammanhang". Enligt förvaltningens mening finns det 
],"Utiner, dock inte skriftliga sådana Förvaltningen kommer att teckna ner 
dessa rutiner så att de också finns i skrift. 

Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till 
förvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-05-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11, § 83. 
Socialnämndens beslut 2013-11-05, § 94. 

Tjänsteskrivelse 2014-01-10. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 17. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 19. 

Styrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Inlägg från Håkan Welin (FP) som tackar för att motionen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens yttrande 
2013-011-05, § 94, att motionen är besvarad. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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