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§ 15
Redovisning av erfarenheter från Bostad först 2.0 samt
förslag till fortsatt drift efter projekttidens slut

Dnr 3.2-68/2014
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner redovisningen.
2. Socialnämnden beslutar att formellt avsluta projektet Bostad
först 2.0 från och med 2016-06-01.
3. Socialnämnden beslutar att övergång till permanent drift av
modellen Bostad först under socialförvaltningens boende- och
behandlingsenhet äger rum från och med 2016-05-01.
Ärendet
Socialförvaltningen, Svenska Bostäder och Stockholms
stadsmission har sedan 2010 bedrivit metodutvecklingsprojektet
Bostad först. Projektdel två, Bostad först 2.0, pågår till och med
2015-12-31. Den samlade erfarenheten tyder på att modellen har
potential att vara såväl funktionell för målgruppen som
kostnadseffektiv för kommunen, under förutsättning att
samordningen av stödinsatserna fungerar väl. Erfarenheter från
andra kommuner tyder på att samordningen av stödinsatser
förenklas av att utredar- respektive stödfunktion sorterar under
samma huvudman.
Förvaltningen föreslår att projektet Bostad först från och med
2016-05-01 implementeras i socialförvaltningens ordinarie
stödutbud, samt att projektet formellt avslutas 2016-06-01.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
7 oktober 2015.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det
är förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Andrea Ström m.fl. (M) och ledamoten Isabel
Smedberg Palmqvist m.fl. (L) lämnar följande särskilda
uttalande.
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Det är glädjande att Bostad först, som infördes av Alliansen, har
visat så förhållandevis goda resultat med denna svåra målgrupp.
Därför är det också med glädje som vi nu ser projektet
permanentas.
I fortsättningen krävs ytterligare utvärderingar, för att staden ska
bli bättre och bättre på att placera rätt personer i Bostad först.
Individuella uppföljningar måste därför även i fortsättningen vara
en självklarhet.
Om vi kan fortsätta utvärdera och skapa bättre och bättre metoder
för att placera rätt människor kan vi också utöka verksamheten,
gärna i samarbete även med privata fastighetsägare.
Ersättaryttrande
Ersättarna Stina Bengtsson (C) och Sofia Modigh (KD) lämnar
följande ersättaryttrande: Vi ansluter oss till vice ordföranden
Andrea Ström m.fl. (M) och ledamoten Isabel Smedberg
Palmqvist m.fl. (L) särskilda uttalande.
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