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Kommunernas arbete med att motverka akut
hemlöshet – fördelning av statsbidrag

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner fördelning av statsbidrag för att
motverka akut hemlöshet enligt nedanstående tabell
Fördelning av statsbidrag för att
motverka akut hemlöshet
Antal
Andel Fördelning
Nämnd
hemlösa hemlösa
kronor
Enheten för hemlösa,
Socialförvaltningen
Rinkeby-Kista

384

17,4%

1 173 050

144

6,5%

439 894

Spånga-Tensta

135

6,1%

412 400

Hässelby-Vällingby

164

7,4%

500 990

Bromma

119

5,4%

363 523

Kungsholmen

15

0,7%

45 822

Norrmalm

40

1,8%

122 193

Östermalm

52

2,4%

158 851

Södermalm

223

10,1%

681 224

Enskede-Årsta-Vantör

260

11,8%

794 253

Skarpnäck

167

7,6%

510 155

Farsta

161

7,3%

491 826

Älvsjö

27

1,2%

82 480

118
198

5,3%
9,0%

360 469

2207

100%

6 741 983

Hägersten-Liljeholmen
Skärholmen

Totalt

604 854
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Sammanfattning
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela
statsbidrag för att motverka hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden. Medlen kan bland annat användas till aktiviteter
för att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män.
Medlen kan också användas till aktiviteter för att förebygga akut
hemlöshet.
Stockholms stad tillhör en av de kommuner som har möjlighet att
rekvirera statsbidraget. För stadens del innebär det totalt 6 741 983
kronor under 2019.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förslaget att
fördela statsbidraget till samtliga stadsdelsnämnder och enheten för
hemlösa (inklusive uppsökarenheten) utifrån andelen hemlösa som
redovisades i Kartläggning av hemlösa personer i Stockholms stad
26 september 2018.
Bakgrund
Regeringen gav den 21 december 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att
till kommunerna under 2019 fördela, administrera och följa upp
medel (25 000 000 kronor) för att motverka hemlöshet. Regeringen
avser att årligen avsätta 25 000 000 kronor för ändamålet under
förutsättning att riksdagen beviljar medel.
Syftet med det statliga bidraget är att förstärka arbetet med personer
i akut hemlöshet i kommuner med högst antal hemlösa. Medlen ska
motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas
till och med den 31 december 2019. Senast den 2 maj 2019 ska de
kommuner som omfattas av satsningen och önskar ta del av
statsbidraget ha rekvirerat medlen. Det är tillåtet att använda
rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 1
januari 2019.
Senast den 28 februari 2020 ska återrapportering ske kring
användning av 2019 års medel till Socialstyrelsen. Av
återrapporteringen ska det bland annat framgå:
- vilka aktiviteter som har genomförts
- hur mycket medel som har använts
- antal barn, kvinnor och män som har berörts av satsningen
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Om staden inte har använt hela statsbidraget under perioden 1
januari–31 december 2019 ska återstoden återbetalas till
Socialstyrelsen. Staden kan även bli återbetalningsskyldig om
medlen inte används i enlighet med syftet för statsbidraget.
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom avdelningen för
stadsövergripande sociala frågor.
Förvaltningsgruppen har behandlat ärenden den 10 april 2019.
Ärendet
De tio kommuner i Sverige som har flest antal akut hemlösa
kvinnor och män kan rekvirera statsbidraget. Fördelningen
av medel räknas utifrån största antal personer i akut hemlöshet i
Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden 2017 (se bilaga 1 för fördelningsnyckel).
Socialstyrelsens definition av akut hemlöshet är en person som är
hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden
eller motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga
lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller
motsvarande. I Socialstyrelsen kartläggning av hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden angavs 925 personer vara akut
hemlösa i Stockholms stad. För stadens del innebär det att man
tillhör de 10 kommuner med högst antal personer i akut hemlöshet
och därmed kan rekvirera 6 741 983 kronor i statsbidrag under
2019.
Antalet akut hemlösa har ökat senaste åren och enligt stadens egen
räkning från september 2016 uppgick antalet till 1007 personer,
september 2018 uppgick antalet akut hemlösa till 1188 personer.
Medlen kan användas till aktiviteter för att förbättra och förebygga
situationen för akut hemlösa kvinnor och män.
Jämställdhetsanalys
Av Stockholms stads kartläggning över hemlösa från 26 september
2018 framgår att 447 kvinnor och 741 män befann sig i akuta
boendesituationer vid mättillfället. I samma kartläggning bedömdes
28 procent av männen och 42 procent av kvinnorna i akut
hemlöshet kunna klara av en egen lägenhet utan stöd. För kvinnor
var hotell, följt av tillfälligt kontraktslöst boende hos vän/släkting
bekant vanligaste akuta boendesituationen 2018. För män var
tillfälligt kontraktslöst boende hos vän/släkting bekant vanligast
följt av akutboende.
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Vid planering och genomförande av satsningar för att minska och
förebygga akut hemlöshet behöver de olika behoven och
grundsituationen för kvinnor respektive män särskilt beaktas.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att fördelning av statsbidragen görs utifrån
andelen hemlösa enligt Kartläggning av hemlösa personer i
Stockholms stad 26 september 2018. Statsbidraget fördelas till
samtliga stadsdelsnämnder och till socialförvaltningens enhet för
hemlösa och uppsökarenheten i syfte att stötta och utveckla
pågående arbete. Fördelningen blir då enligt följande:
Fördelning av statsbidrag för att
motverka akut hemlöshet
Antal
Andel Fördelning
Nämnd
hemlösa hemlösa
kronor
Enheten för hemlösa,
Socialförvaltningen
Rinkeby-Kista

384

17,4%

1 173 050

144

6,5%

439 894

Spånga-Tensta

135

6,1%

412 400

Hässelby-Vällingby

164

7,4%

500 990

Bromma

119

5,4%

363 523

Kungsholmen

15

0,7%

45 822

Norrmalm

40

1,8%

122 193

Östermalm

52

2,4%

158 851

Södermalm

223

10,1%

681 224

Enskede-Årsta-Vantör

260

11,8%

794 253

Skarpnäck

167

7,6%

510 155

Farsta

161

7,3%

491 826

Älvsjö

27

1,2%

82 480

118
198

5,3%
9,0%

360 469

2207

100%

6 741 983

Hägersten-Liljeholmen
Skärholmen

Totalt

604 854

Bilagor
1. Fördelningsnyckel – statsbidrag för 2019 för att stärka arbetet
med att motverka hemlöshet.
2. Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera bidrag för 2019 till
att förstärka kommuners arbete med att motverka hemlöshet.
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