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§66 Rapport – Kartläggning av hemlöshet inom socialförvaltning 
och äldreförvaltning – November 2019 
Vänsterpartiet är positiva till att man tar krafttag för att förbättra situationen för personer som 
befinner sig i hemlöshet och att man ämnar utveckla arbetet för att få ännu bättre resultat. 
 
Förvaltningen skriver att kartläggningen ska ses som ett komplement till de kartläggningar av 
hemlösheten som genomförs av Socialstyrelsen.  
 
Rapporten visar att när kartläggningen gjordes fanns det 589 individer som befann sig i 
hemlöshet. 
 
Men kartläggningen omfattar inte alla i hemlöshet, utan bara en del: 
 

“Kartläggningen omfattar personer från 18 år som befinner sig i någon av de fyra 
hemlöshetssituationerna och som är aktuella för utredning eller insats inom 
socialförvaltningen eller äldreförvaltningen i Haninge kommun under vecka 45 2019. 
Personerna ska ha svenskt medborgarskap eller tillfälligt eller permanent 
uppehållstillstånd i Sverige.  
 
Kartläggningen omfattar också personer under 18 år som lever utan sina föräldrar eller 
ursprungsfamilj, som befinner sig i någon av hemlöshetssituationerna och som är 
aktuella för utredning eller insats inom socialförvaltningen. Personerna ska ha 
medborgarskap eller tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.” 
 

EU-medborgare, statslösa och papperlösa är alltså personer som inte omfattas av 
kartläggningen. När vi i Vänsterpartiet har varit i kontakt med civilsamhället så är det en stor 
grupp av hemlösa som är i den kategorin och som alltså inte omfattas av rapporten från 
förvaltningen. Vi förstår att man avgränsar sig i en rapport men vi anser att det behövs en 
kompletterande rapport, med annan målgrupp och kanske annan metodik, för att få en bättre 
bild över hur situationen ser ut för alla hemlösa i Haninge. 
 



Socialstyrelsen avgränsar sig också i sina rapporter. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att 
redovisa hemlösheten för EU- och EES-medborgare separat. De konstaterar att det kan finnas 
svårigheter med att räkna hemlösa personer utan uppehållstillstånd med hjälp av exempelvis 
enkätsundersökningar. Men de inhämtar ändå kunskap om gruppen med hjälp av andra 
metoder. I Socialstyrelsens rapport “Hemlöshet 2017 – omfattning och karaktär” så framgår det 
att många EU-medborgare lever i akut hemlöshet. Många av EU-medborgarna som lever i akut 
hemlöshet sover utomhus eller i bilar, tält, kojor och liknande när de är här. Många idéburna 
organisationer uppger att de är i kontakt med EU-medborgare. 
 
Det finns flera organisationer i Haninge som är i kontakt med personer i hemlöshet och många 
gånger också personer som inte fångas in i rapportens målgrupp.  
 
Vi anser därför att det behövs en kompletterande kartläggning av hemlösa där även andra 
grupper (som EU-medborgare, statslösa, papperslösa) som inte omfattas av rapportens 
målgrupp ingår. 
 
Förslag till beslut: 
 

1. Att uppdra till förvaltningen att utföra en kompletterande kartläggning av den grupp 
hemlösa som inte omfattas av rapportens målgrupp. Samverkan får gärna ske med 
civilsamhällets föreningar och organisationer som kommer i kontakt med hemlösa 
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