s

SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 105-0005/2008
SID 1 (2)
2008-01-24

K AN SL I AVD E LN IN G EN

Handläggare: Nina Ström
Telefon: 08-508 25 014

Till
Socialtjänstnämnden

Framställan från Stiftelsen Hotellhem om anslag för
inrättande av en tjänst som skuldrådgivare
1 bilaga

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden tillstyrker Stiftelsen Hotellhems hemställan om medel hos
kommunstyrelsen med 650 tkr under 2008 för att finansiera en projektanställning
som skuldrådgivare inom stiftelsen.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Dag Helin
Eddie Friberg

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har beretts inom kansliavdelningen.

Bakgrund
Styrelsen för Stiftelsen Hotellhem beslutade vid sitt sammanträde 2007-12-10 att
hemställa hos kommunstyrelsen om 650 tkr under 2008 för att finansiera en
projektanställning som skuldrådgivare inom stiftelsen.
I ärendet till kommunstyrelsen beskriver stiftelsen sitt uppdrag, dvs. att driva s.k.
genomgångsbostäder för i första hand ensamstående. De senaste tre åren har antalet
utflyttade till eget förstahandskontrakt ökat från 37 % till 45 % på hotellhemmen. Detta är
mycket positivt, och dessutom skulle ytterligare personer kunna flytta till eget om de fick
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hjälp att få ordning på sina skulder. Aktuella siffror visar att 54 personer på hotellhemmet
Magnus Ladulås har bott längre tid än vad som är meningen, dvs. mer än 4-5 år. Av dessa
är det 35 som har skulder, varav 14 med hyresskulder och 21 med andra skulder.
Beloppen är i genomsnitt mellan 100 000 kr och 140 000 kr och varierar mellan 20 000 kr
och 600 000 kr. De skuldsatta är oftast i 50-årsåldern. Stiftelsen menar att situationen är
liknande på de andra hotellhemmen. Med en särskild skuldrådgivare anställd inom
stiftelsen skulle många fler än idag kunna gå vidare till eget boende. För att kunna inrätta
en projektanställning som skuldrådgivare söker stiftelsen därför medel från
kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen anser det vara glädjande att fler och fler av de boende inom Stiftelsen
hotellhem lyckas komma vidare till ett eget boende. Dels är det positivt för alla de som
lyckas få ett eget förstahandskontrakt, dels är det positivt att platser blir lediga och nya
personer kan flytta in på hotellhemmen. På så sätt fungerar stadens hela boendekedja bäst.
Förvaltningen är positiv till att stiftelsen planerar anställa en skuldrådgivare som kan
stödja fler boende att få ordning på sina skulder som i sin tur leder till att fler får chansen
till eget kontrakt på den öppna bostadsmarknaden.
Situationen i staden är i dag sådan att varje stadsdelsförvaltning är ansvarig för sin egen
budget- och skuldrådgivning. Ett problem är dock att många stadsdelsförvaltningar har
lång kö till rådgivningen. Vidare ska budget- och skuldrådgivarna räcka till för många
olika grupper med olika slags problem. Stadsdelsförvaltningarna har dock rätt att få stöd
av Konsumentverket vid behov, en utökad rätt på grund av den nya skuldsaneringslag
som trädde i kraft i januari 2007.
Vidare har Enheten för hemlösa en väl fungerande budget- och skuldrådgivning som
hjälper många hemlösa att komma ur sin skuldsituation och därmed öka sina möjligheter
att komma in på bostadsmarknaden igen.
Förvaltningen anser att det är bra om hotellhems skuldrådgivare samverkar med stadens
budget- och skuldrådgivare.
Till ovanstånde bör nämnas att Socialtjänstnämnden gav förvaltningen i uppdrag
2007-11-22 att återkomma med ett förslag på en särskild skuldrådgivning för hemlösa.
Detta ärende planeras att tas upp i nämnden i april.

Bilagor
Ärendet ”Inrättande av en tjänst som skuldrådgivare” från Stiftelsen Hotellhem
2007-11-29 samt beslut i stiftelsens styrelse 2007-12-10.

