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Sammanfattning
Tobias Karlsson (SD) har lämnat en skrivelse till Enskede-ÅrstaVantör stadsdelsnämnd. Skrivelsen innehåller frågor om försöksoch träningslägenheter. Frågorna gäller till exempel hur
förvaltningen arbetar för att vara säkra på att de personer som bor i
lägenheterna inte använder dem till brottslig verksamhet
Förvaltningen tycker att det finns både stöd och uppsikt över de
som bor i försöks- och träningslägenheter. Därför ska det inte vara
möjligt att kunna använda lägenheterna till brottslig verksamhet, till
exempel.

[Nivå 1]
[Nivå 2]
[Besöksadress]
[Postadress]
[Postnr] [Ort]
Telefon [Telefon]
Växel [Växel]
Fax [Fax]
e-postadress
[hemsida]

Bakgrund
Tobias Karlsson (SD) har lämnat in en skrivelse till förvaltningen
med frågor om försöks- och träningslägenheter. Som bakgrund till
skrivelsen anger Tobias Karlsson att det i SVT:s program Uppdrag
Granskning framkommit uppgifter om att denna typ av lägenheter
kan/har missbrukats av den boende.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelning individ och familjeomsorgen
vuxna.
Förvaltningens synpunkter
Nedan redovisas förvaltningens svar för respektive fråga.
1. Är alla förvaltningens 137 tränings- och försökslägenheter
för närvarande belagda/utdelade?
Förvaltningens svar:
Arbetet med förvaltningens försöks- och träningslägenheter bedrivs
enligt stadens riktlinjer ”Handläggning av försöks- och
träningslägenheter”. Lägenheter tilldelas individuellt av
Bostadsförmedlingen efter behov hos den enskilde personen. Det
innebär att det inte finns några tomma lägenheter. De som beviljas
lägenheterna har utretts av socialsekreterare eller
biståndshandläggare på förvaltningen och har beviljats bistånd i
form av boende i försöks- eller träningslägenhet. Biståndet omfattar
också stöd i boendet.
Socialsekretaren/biståndshandläggaren ger sedan en
behandlingsassistent/boendestödjare uppdraget att ge personen stöd
för att kunna klara av och sköta sitt boende. Detta regleras i en
handlingsplan respektive genomförandeplan.
2. Hur ser förvaltningens samarbete ut med polisen och
vårdgivare, till exempel allmänpsykiatrin och
beroendevården angående de som har fått en försöks- eller
träningslägenhet?
Förvaltningens svar:
Förvaltningen samarbetar med psykiatrin och beroendevården
utifrån behoven hos varje enskild individ. För att biståndet i form av
boende och stöd i boendet ska kunna fungera kan det vara
nödvändigt att personen har kontakt med beroendevården eller
sköter sin kontakt med psykiatrin, till exempel äter sin medicin.
Polis tillkallas om det finns särskild anledning till det, till exempel
vid misstanke om att det pågår brottslig verksamhet i lägenheten.
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3. Hur utvärderar förvaltningen biståndet försöks- och
träningslägenhet?
Förvaltningens svar:
Uppföljning görs genom att den boende håller kontakt med
behandlingsassistent/boendestödjare och att den planering som
gjorts hålls. Uppföljning görs gemensamt av
socialsekreterare/biståndshandläggare och
behandlingsassistent/boendestödjare var tredje månad eller oftare
vid behov.
4. Vad gör förvaltningen för att säkerställa att lägenheterna
inte missbrukas, både utifrån rehabiliteringshänseende
och/eller att lägenheten inte används för brottslig
verksamhet?
Förvaltningens svar:
Förvaltningen är ytterst ansvarig för lägenheterna och hyresvärden
kräver att förvaltningen har tillsyn och åtgärdar eventuella
störningar och klagomål som uppkommer.
De som beviljats en försöks- eller träningslägenhet har regelbundet
stöd i sitt boende i form av kontakt med en
behandlingsassistent/boendestöd. Stödet i boendet är individuellt
anpassat efter den enskildes behov. Hembesök görs minst 1
gång/månad, eller oftare, beroende på den enskildes behov.
5. Genomför förvaltningen oannonserade besök?
Förvaltningens svar:
Oanmälda hembesök får inte göras utan särskild anledning i
försöks- och träningslägenhet. Det får bara göras om det finns
särskild anledning, såsom att den enskilde inte hört av sig enligt
överenskommelse eller om det av andra skäl finns anledning till
oro.
Bilaga
Skrivelse från (SD) om försöks- och träningslägenheter.
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