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Förvaltningens förslag till beslut
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på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Förvaltningen ser positivt på förslaget om handlingsplan och
välkomnar att barnperspektivet lyfts fram och tydliggörs, särskilt
vad gäller förskola och skola. Förvaltningen välkomnar även
principen att inga barnfamiljer ska kunna vräkas utan att det finns
ett alternativt boende.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ” Handlingsplan för
socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra
boendeförhållanden 2017-2019” till Älvsjö stadsdelsnämnd för
yttrande senast den 24 april 2018.
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna
Älvsjö Stationsgata 21
Box 48
125 21 Älvsjö
Telefon 08-508 21 012
Växel 08-508 21 000
alvsjo@stockholm.se
stockholm.se/alvsjo

Handlingsplanen ska komplettera det redan för staden framtagna
program mot hemlöshet 2014-2019 som innehåller mål och delmål
för stadens arbete.
I denna handlingsplan kompletteras dessa mål med särskilda mål för
socialtjänstens arbete med målgruppen barnfamiljer som leverunder
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osäkra boendeförhållanden. Därtill fastslås ett antal principer som
ska vägleda arbetet. Handlingsplanen syftar till att stadensmarbete
med målgruppen ska intensifieras.
Ärendet har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder, ett flertal
facknämnder och intresseorganisationer som exempelvis Röda
Korset och Rädda barnen samt till Barnombudsmannen, Kronofogden och Stockholms stift.
Ärendet
I budget för 2017 fick socialnämnden i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever
under osäkra boendeförhållanden.
Handlingsplanen syftar till att intensifiera socialtjänstens arbete
med målgruppen, vilket är angeläget mot bakgrund av att
målgruppen ökar och att osäkra boendeförhållanden har negativa
effekter på barns uppväxtvillkor.
Med utgångspunkt i en handlingsplan kommer staden att ha en
samordnad strategi för att minska de negativa effekterna som osäkra
boendeförhållanden har på barns uppväxtvillkor.
Handlingsplanens mål
I Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019 och dess
genomförandeplan finns mål och delmål angivna. Dessa mål
kompletteras genom handlingsplanen med särskilda mål för
socialtjänstens arbete med målgruppen. Därtill fastslås ett antal
principer som ska vägleda arbetet.
Mål för arbetet

 Att antalet vårdnadshavare med barn som lever under osäkra
boendeförhållanden ska minska.
 Att antalet vårdnadshavare med barn som får ett permanent
boende ska öka.
 Att antalet vräkningar där barn är berörda ska minska.
Principer som ska styra arbetet

 Barnrättsperspektivet och barnets perspektiv ska beaktas i
alla ärenden där det finns barn som lever under osäkra
boendeförhållanden.
 Långsiktiga boendelösningar ska alltid eftersträvas.
 Korta beslutstider ska så långt det är möjligt undvikas.
 Inga barnfamiljer ska vräkas utan att det finns ett alternativt
boende.
 Barn ska inte behöva byta skola eller förskola vid flytt till ett
tillfälligt boende.
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Målgrupper

 Barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden då
de aldrig haft möjlighet att inträda på bostadsmarknaden.
 Barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden
med anledning av att de har blivit vräkta.
 Barnfamiljer som riskerar att hamna i hemlöshet.
Handlingsplanens innehåll
Sammanfattningsvis beskriver handlingsplanen vilka arbetsrutiner
och metoder socialtjänsten ska använda i syfte att uppnå
handlingsplanens mål. Handlingsplanen utgår ifrån ett
barnrättsperspektiv och betonar vikten av att använda
barnkonsekvensanalys som verktyg för att omsätta
barnkonventionen i handling samt att så långt som möjligt göra barn
delaktiga i de åtgärder som berör dem.
Barnfamiljer ska endast i nödfall och under mycket korta perioder
behöva bo på hotell eller vandrarhem och i de fall det är nödvändigt
ska det enskilda barnets behov av kompensatoriska åtgärder ses
över och tillgodoses. Vid planering av boendeinsatser ska
socialtjänsten beakta barns möjligheter till att delta i förskolans
verksamhet och fullgod skolgång.
Stöd till självförsörjning är en viktig del i det långsiktiga arbetet
mot hemlöshet. Åtgärder som leder till inträde på arbetsmarknaden
och permanent boendelösning ska därför vara en del i det stöd som
ska erbjudas vårdnadshavare med barn som lever under osäkra
boendeförhållanden.
Om en vårdnadshavare med barn har behov av budget- och
skuldrådgivning ska denna inte behöva vänta längre än en vecka på
tid hos budget- och skuldrådgivare.
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) fyller som stadens
bostadssociala resurser en viktig funktion för att barnfamiljer som
lever under osäkra boendeförhållanden ska få en mer stabil
boendesituation. Handlingsplanen omfattar därför även åtgärder
som Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) ska vidta i syfte att
uppnå målen. Handlingsplanens mål ska följas upp av respektive
nämnd under den period som planen omfattar. Stadens program mot
hemlöshet 2014-2019 kommer att följas upp i sin helhet efter
programperiodens slut.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde barn, ungdom och
vuxna. Förslaget bedöms vara neutralt ur jämställdhetsperspektiv.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 12 april 2018.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på förslaget om ”Handlingsplan för
socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra
boendeförhållanden 2017-2019” och välkomnar att barnperspektivet
lyfts fram och tydliggörs, särskilt vad gäller förskola och skola.
Förvaltningen välkomnar även principen att inga barnfamiljer ska
kunna vräkas utan att det finns ett alternativt boende.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar som svar på
remissen. Paragrafen justeras omedelbart.
Bilaga
Remissen
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