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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan till Socialstyrelsen om medel till ett boendeprojekt
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att godkänna ansökan
till Socialstyrelsen om 1 199 000 kr till ett tvåårigt boendeprojekt inom ramen för social omsorgs verksamhet.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör
Sakir Demirel
verksamhetsområdeschef
Sammanfattning
Ärendet gäller en ansökan till Socialstyrelsen om medel för ett tvåårigt projekt,
som syftar till att genom ekonomisk budget- och skuldrådgivning till personer i
tränings- och försökslägenheter skapa möjlighet för dem att gå vidare i boendetrappan och på sikt till boenden med egna kontrakt. Projektet syftar också till att
förebygga besvärliga skuldsituationer för nya boende samt ska lägga grund för en
gemensam policy mellan socialtjänsten och hyresvärdarna när det gäller kraven på
de boende för att få teckna egna kontrakt.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att godkänna ansökan till
Socialstyrelsen om medel för ett tvåårigt boendeprojekt.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts i staben för social omsorg på underlag från lägenhetsverksamheten.
Bakgrund
I samband med sammanslagningen av Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar den 1 juli 2007 bildades lägenhetsverksamheten, vilken ansvarar för
administration och samordning av tränings- och försökslägenheter inom den
nya stadsdelen. Syftet med att bilda en särskild verksamhet för detta var att
dels lyfta upp de problem som finns inom den målgrupp som fått träningseller försökslägenhet som bistånd, dels vidareutveckla stödet till de boende.
Stadsdelsförvaltningen ansvarar idag för 103 tränings- och försökslägenheter. Den största andelen av de boende har ett tidigare missbruk eller socialpsykiatriska problem. Det finns även ett mindre antal unga vuxna och barnfamiljer som beviljats insatsen.
Förvaltningen har kunnat konstatera att det är svårt för de boende att komma
vidare i ”boendetrappan” från träningslägenhet till försökslägenhet och att
därefter få eget kontrakt. Kartläggning av de boendes situation har bl.a. visat att många av de boende har en besvärlig skuldsituation, som är ett hinder
för att komma vidare på bostadsmarknaden.
Socialstyrelsens inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela utvecklingsmedel i syfte
att arbeta mot hemlöshet, motverka vräkningar och hemlöshet bland barn,
enligt regeringens strategi ”Hemlöshet – många ansikten mångas ansvar”.
Förvaltningens ansökan passar främst in på regeringens mål 3 som innebär
att ”Inträde på den ordinarie bostadsmarknaden skall underlättas för kvinnor
respektive män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller
andra former av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra
aktörer”.
Ansökan till socialstyrelsen
Den budget- och skuldrådgivare som finns i stadsdelen har inte utrymme för
att ge stöd i den omfattning som denna målgrupp kräver och förvaltningen
vill därför ansöka hos socialstyrelsen om medel för en sådan projekttjänst
under två år. Syftet är att dels hjälpa de personer som redan bor i träningseller försökslägenhet att komma vidare, dels förebygga att personer
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som i fortsättningen får bistånd i form av lägenhet inte ska hamna i en besvärlig skuldsituation i ett senare skede.
Förvaltningen förväntar sig vidare att de enskilda hyresgästerna i högre utsträckning kommer att betala sin hyra till förvaltningen när de har fått hjälp
att reda upp sin skuldsituation och bättre kan planera sin hushållsekonomi.
För att undvika att socialtjänsten blir en alternativ hyresvärd ska projektet
kontakta hyresvärdarna i området för att bilda en referensgrupp och föra en
dialog kring hur ett gemensamt ansvar kan tas för målgruppen. En policy
mellan socialtjänsten och hyresvärdarna behöver skapas för vilka krav som
kan ställas på den boende för att få eget kontrakt.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar godkänna ansökan till
Socialstyrelsen om 1 199 000 kronor till ett tvåårigt boendeprojekt inom
ramen för social omsorgs verksamhet.
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