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Människor med psykiska funktions nedsättningar som har behov av 

långvariga stödinsatser i vardagen ska bo och leva självständigt, “som 

alla andra”, i samhället” (Socialstyrelsen, 1999, Lindqvist et al, 2010) är 

den linje som nationell politik, understödd av forskning, bedrivit sedan 

avvecklingen av mentalsjukhusen påbörjades på 1980-talet. 1995 års 

psykiatrireform gjorde denna linje än tydligare genom uppdelningen av 

ansvaret för vården mellan landstinget, som tar hand om den medicinska 

behandlingen i öppenvård och slutenvård, och kommunen, med ansvar 

för boende, boendestöd, sysselsättning och andra sociala stödinsatser. 

Att “leva som alla andra” har alltså varit på socialpolitikens och 

vård- och omsorgsgivarnas agenda sedan lång tid men hur detta faktiskt 

görs möjligt i praktiken vet vi fortfarande inte så mycket om. Hur vi 

planlägger och utformar bostäder för målgruppen är betydelsefullt, men 

hur den övergripande livsmiljön ter sig är kanske en ännu viktigare fråga. 

Med livsmiljö menar vi här både den enskilda bostaden, dess utformning 

och det sammanhang som den är en del av. Finns det service, affärer, 

kollektivtrafik, parker och annat som stödjer ett självständigt liv? Finns 

det ett offentligt liv att vara en del av när man så vill eller är det sociala 

sammanhanget bristfälligt? Sådana frågeställningar pekar mot samhälls-

planeringen i stort, att möjliggöra att leva ”som alla andra” är därmed inte 

enbart en angelägenhet för socialförvaltningen utan i högsta grad också en 

fråga för den fysiska planeringen. Att “leva som andra” adresserar således 

direkt frågor om samarbete mellan socialförvaltningarna och planerings-

kontoren, men även om samverkan med andra aktörer, däribland gruppen 

i fråga själv.

KONKURRENS PÅ SAMMA MARKNAD

Stödinsatser för människor med psykiska funktionsnedsättningar, som 

kan innefatta både särskilda boenden och stöd i vardagen genom s.k. 

boendestöd, är i stort en kommunal angelägenhet som regleras genom 

socialtjänstlagen (Lag 2001:453) samt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (Lag 1993:387). Den generella boendefrågan 

regleras genom lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (Lag 

2000:1383) där vår grupp tenderar att återfinnas under benämningen 

‘utsatta grupper’. Förhoppningarna och strävan om en livsmiljö utanför 

institutionerna betyder i praktiken att gruppen konkurrerar om bostä-

der på samma marknad som alla andra medborgare. På gruppnivå har 

människor med psykiska funktionsnedsättningar generellt lägre inkom-

ster än genomsnittet och i tider av omfattande bostadsbrist i flertalet av 

landets kommuner innebär det att en redan utsatt situation kan förstärkas. 
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”Att leva som alla andra”: 

livsmiljö, bostadsbehov och 

samverkan

Paradoxen som numer utgör allmän kännedom är att även om bostads-

byggandet har ökat väsentligt på senare år saknas det fortfarande bostäder 

för grupper med låga inkomster (Boverket, 2019) vilket är ett dilemma 

för kommunala beslutsfattare. Många väntar på en ny nationell politik 

för social bostadsplanering (politiker), andra ropar på en ny bostadssocial 

utredning (forskarna). 

SAMVERKAN SES SOM LÖSNINGEN

Förvaltningsöverskridande samverkan och samverkan med externa 

aktörer föreskrivs generellt idag som metoder för att hitta lösningar på 

komplexa samhällsproblem, sk. “wicked problems”, som inte anses kunna 

lösas genom befintliga institutioner och rutiner (Rittel och Weber, 1973). 

Inte minst lyfts triple-helixsamarbeten (akademi, näringsliv och offentlig 

sektor) fram som ett sätt att anta de komplexa utmaningarna i Agenda 

2030:s hållbarhetsmål. Syftet med att samverka, som vanligen även inbe-

griper aktörer utanför den kommunala organisationen, såsom kommunala 

och privata byggbolag samt fastighetsägare och andra intressenter, är inte 

bara att möjliggöra för att ta sig an problem från olika professionella per-

spektiv utan även att skapa förutsättningar för lösa problem gemensamt. 

Den här trenden kan förstås mot bakgrund av den så kallade “strategiska 

vändningen” i den kommunala planeringen, vilken betyder att strategisk 

koordinering och samordning av olika sektorer och policyområden (ex. 

miljö, trafik, ekonomi och näringsliv) har fått en förnyad roll i den fysiska 

planeringen (jfr. Nadin, 2007; Olsen, 2012; Persson, 2019).

Genom att samverka antas det öppna upp för nya möjligheter att hitta 

goda och innovativa lösningar, men framgången är i mångt och mycket 

avhängigt de förutsättningar som finns i kommunerna. Utmaningarna 

för goda samarbeten mellan kommunala förvaltningar är många, de kan 

exempelvis handla om svårigheter att identifiera gemensamma mål till att 

identifiera gemensamma tillvägagångssätt/strategier för att uppnå målen, 

men också om respektive förvaltning och professionsområdes förmåga 

och vilja att dela med sig av information och kunskap. 

SAMVERKAN ÖVER FÖRVALTNINGSGRÄNSER - INTE ALLTID SÅ SJÄLVKLART

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar (Lag 2000:1383) utgör ett 

sådant “wicked problem” som inte låter sig lösas inom ramen för ett för-

valtningsområde eller professionsdomän, utan kräver förvaltningsöver-

skridande samverkan inom kommunen samt mellan aktörer utanför den 

kommunala organisationen. Lagen säger att:

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 

kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar 

för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ända-

målsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

 ( BFL, §1 )

Samma lag preciserar att det är marknaden som ska tillhandahålla lösning-

arna för densamma, vilken blottar den inneboende motsättningen i lagen, 
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mellan samhälleligt politiskt motiverade motiv för allas rätt till bostad å 

ena sidan och ekonomiskt motiverade marknadslösningar å andra sidan. 

Kommunernas roll i bostadsförsörjningsplaneringen förväntas därmed 

bli att aktivt skapa goda förutsättningar, genom exempelvis olika former 

av samverkan eller tillämpning av tillgängliga planinstrument, så att goda 

bostäder ska komma till stånd. Markanvisningar är ett av de starkaste 

planeringsinstrument som kommunerna kan tillämpa vad gäller att ställa 

krav på byggherrar vid nybyggnation (ex. ställa krav på upplåtelseform), 

men tillämpningen av detta förefaller vara politiskt laddat för många 

kommuner och förs därför inte alltid fram som ett möjligt verktyg för att 

styra bostadsutbudet. De eftersträvansvärda, och i detta synsätt nödvän-

diga, marknaderna finns inte heller i alla kommuner, vilket gör att möj-

ligheten att ställa krav i markanvisningen helt enkelt inte är ett alternativ. 

Man är helt enkelt glad att någon vill bygga nytt. Nybyggnation, vare sig 

hyres- eller bostadsrätter, är inte alltid heller lösningen på bostadsproble-

matiken för utsatta grupper då dessa i allmänhet varken har kapital eller 

den minimi-inkomst som krävs, ej heller alltid uppfyller de krav på fast 

anställning som ofta ställs. Andra verktyg måste alltså tillämpas för att alla 

ska få en bostad, ett sådant är s.k. ‘sociala kontrakt’ där särskilda villkor 

gör det möjligt att hyra ut lägenheter till personer som annars inte skulle 

bli godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar ofta om att 

socialförvaltningen står för kontraktet och hyrestagaren hyr i andra hand 

med målet att över kontraktet när denne har visat sig klara av boendet. I 

andra fall kan det sociala kontraktet vara tidsbegränsat, och hyresgästen 

har själv ansvar att hitta en annan bostad efter att kontraktstiden löpt ut.

SAMVERKANSPROBLEMATIKER

Den strategiska bostadsförsörjningsplaneringen koordineras i vissa fall 

från en kommunledningsförvaltning direkt under kommunstyrelsen. Det 

är vanligt att plan- och byggförvaltningen samt socialförvaltningen med 

flera (ex. kommunalt bostadsbolag och fastighetsägare) ingår i strate-

giska arbetsgrupper. Varje förvaltning har sitt arbetssätt, t.ex. tenderar 

strategiska förvaltningen samt plan- och byggförvaltningen att ta ett 

helhetsgrepp på frågor och därigenom sträva efter lösningar på ett gene-

rellt plan (fokus är exempelvis på medborgare i allmänhet), till skillnad 

från socialtjänstkontor som har sitt fokus på individen och således strävar 

efter den bästa lösningar för den enskilde. Detta kan skapa svårigheter 

för samverkan, både vad gäller att etablera samsyn kring mål (vad) samt 

tillvägagångssätt och lösningar (hur). Eftersom samverkan betraktas i 

princip idag som ett prioriterat och självklart arbetssätt för att ta sig an 

samhällets utmaningar, vill vi med hjälp av Bryson, Crosby och Middleton 

Stone (2015) lyfta fram att detta inte alltid är det enkla svaret på komplexa 

problem. Det kanske inte alltid heller ska ses som det mest självklara sät-

tet som samhällsplaneringen bör organisera sitt arbete utifrån. Samverkan 

kan vara blind för frågor kring makt och osynliga hierarkier. Vilken status 

har exempelvis de så kallade “mjuka” frågorna i dessa strategiska samar-

beten? Vilken roll antar socialkontoret och vart går eventuella konfliktlin-

jer i samarbetet? En annan kanske än mer viktig fråga rör en demokrati-

aspekt i den kommunala planeringen. Samverkan som inbegriper externa 

parter kan leda till otydlighet vad gäller ansvarsutkrävande, i meningen 

att ansvarsutkrävande förskjuts från folkvalda politiker som kommunala 

tjänstemän arbetar på uppdrag av, till ett diffust ‘gemensamt’ ansvar mel-

lan den kommunala organisationen och externa aktörer där inte ansvar 

lika lätt kan utkrävas politiskt. Men även inom-kommunal samverkan 

kan innebära att viktiga frågor “hamnar mellan stolarna”, där respektive 

förvaltning är måna om att definiera ramarna för sina egna uppdrag och 

åtaganden i samarbetet. Trenden att, vad som förefaller, lite oreserverat 

föreslå ökad samverkan bör således problematiseras så att lösningen inte 

alltid och per automatik är mer samverkan utan kanske istället en omför-

handling och tydliggörande av ansvar och roller gällande hanteringen av 

olika frågor. 

VEMS BOSTADSBEHOV HANDLAR DET OM? 

Vid sidan om procedurella aspekter kring kommunernas bostadsförsörj-

ningsplanering återfinns viktiga frågor som pekar mer mot innehållet 

i samarbetet och frågan om hur utsatta gruppers behov tas om hand. I 

vilken utsträckning adresseras t. ex. de bostads- och livsmiljöbehov som 

människor med psykiska funktionsnedsättningar kan ha? Vilka strate-

gier anlägger kommuner för att ombesörja dessa? Har målet att tillskapa 

icke-institutionslika bostäder uppfyllts eller lever institutionsboendet 

kvar, om än i andra former? Kort sagt, lever människor med psykiska 

funktionsnedsättningar “som alla andra” i enlighet med den nu snart 

25-åriga psykiatrireformens förhoppning och föreskrifter? Och om så, på 

vilket sätt understödjer kommunernas strategiska bostadsförsörjningsar-

bete en sådan utveckling? ▲▮ 

 Not

1. LEX - Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och  

välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker, finansierat av Formas FR-2018/0004 och  

Forte STYA-2018/0003, pågår 2019-2021. Forskargruppen består av Urban Markström,  

professor i socialt arbete, Umeå Universitet (projektledare). Lina Berglund-Snodgrass och  

Ebba Högström, båda lektorer i fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola, samt  

Maria Fjellfeldt, lektor i socialt arbete, Högskolan Dalarna.
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