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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna lägesrapporten – Strategiska
hemlöshetsfrågor.

Eddie Friberg

Sammanfattning
I bilagda rapport redovisas strategiska hemlöshetsfrågor som förvaltningen för
närvarande har under utredning. I tjänsteutlåtandet föreslås inriktning på vidare
utveckling och utredningar i frågorna.
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Bakgrund
Detta ärende behandlar strategiska hemlöshetsfrågor som förvaltningen för
närvarande har under utredning. Ärendet innehåller också rapporter från ett
seminarium om lågtröskelboende samt ett arbetsseminarium med
dagverksamheter i frivilligorganisationernas regi. Även ett uppdrag från
budget 2004 om boende för gruppen våldsamma hemlösa som av olika
anledningar är svårplacerade avhandlas i ärendet.
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom kansliavdelningen i nära samarbete med
Individorienterade Verksamheter.
Dagverksamheter
Socialtjänstnämnden beslöt vid sammanträdet i januari 2004 att för beredning
överlämna en skrivelse till förvaltningen från Margareta Olofsson (v), Monika
Lindh (s) och Christer Ögren (mp) om dagverksamheter för de hemlösa.
Margareta Olofsson (v) m.fl skriver att staden har det yttersta ansvaret för
verksamheter för utsatta grupper. Budgeten för dagverksamheter är sedan
tidigare fördelad bl.a som bidrag till olika organisationer. Ingen dagverksamhet
bedrivs i egen regi utan staden är helt beroende av att frivilligorganisationerna
sköter verksamheterna. Margareta Olofsson (v) m.fl menar att detta försätter
både staden och frivilligorganisationerna i (för) svåra överväganden och
försvårar för organisationerna att planera sin verksamhet.
Med utgångspunkt från detta ser Margareta Olofsson (v) m.fl att det kan finnas
anledning för staden att själv tillsammans med någon organisation driva en
dagverksamhet.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att:
1. Beräkna kostnaden för dagverksamhet i egen regi
2. Titta närmare på möjligheten och kostnaden för en upphandling av
dagverksamhet.
3. Se över möjligheten att tillsammans med en eller flera organisationer driva
dagverksamhet samt beräkna kostnaderna för detta.
Förvaltningens synpunkter
I Stockholm stad finns för närvarande sex större dagverksamheter för hemlösa.
Socialtjänstnämnden ger genom organisations och föreningsutskottet ett
ekonomiskt bidrag på ca: 5 miljoner kronor till fem av dessa verksamheter, Ny
Gemenskap, Convictus, Stadsmissionsgården, Klaragården samt
Frälsningsarmén på Långholmsgatan.
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Förvaltningen anser att utvecklingen av dagverksamheterna främst bör ske på
det lokala planet ute i stadsdelarna. Existerande dagverksamheter i centrala
Stockholm har länge efterlyst mindre enheter belägna utanför centrum. Dessa
dagverksamheter skulle med fördel kunna drivas i samverkan med
frivilligorganisationer. Staden bör dock representeras av stadsdelarna i det
fallet.
Vantörs stadsdelsförvaltnings initiativ till dagverksamhet i samverkan med
Convictus och kyrkan i Högdalen är ett första steg i den riktningen.
Ambitionen hos alla samarbetspartner i Vantör är att driftformen och
samarbetet ska utvecklas och kunna tjäna som modell för andra stadsdelar i
arbetet med hemlösa i dagverksamheter.
Förvaltningen anser dock att samarbetet mellan dagverksamheterna som
nämnden ger bidrag till och socialtjänstförvaltningen måste stärkas och
utvecklas, både på den administrativa och operativa nivån. Arbetsseminariet i
mars som rapporterats om tidigare i rapporten är ett exempel på ett första steg i
den riktningen. En uppföljning på seminariumet kommer att arrangeras till
hösten.
Dagverksamheterna efterlyser mer kontakt med socialtjänsten. En naturlig
kontaktyta till socialtjänstnämndens operativa verksamhet är socialtjänstens
uppsökarenhet. I den översyn som pågår av uppsökarenheten har detta
uppmärksammats.
Flexibel fältförlagd biståndsbedömning
Ett Försök med flexibel fältförlagd biståndsbedömning har startat i
projektform och kommer att pågå fram till 2004-09-15. Projektet är ett led i
utredningsarbetet att vidareutveckla och förbättra Tak-över-huvudet garantin.
Utöver detta kommer projektet att pröva möjligheterna till bättre samordning
och uppföljning och ett metodutvecklingsarbete påbörjas för att bättre kunna
stödja och hjälpa hemlösa med akut behov av logi. Även andra akuta behov
(psykiatrisk vård, avgiftning, eller somatisk vård) hos hemlösa på härbärgen
kommer snabbare att fångas upp på grund av möjligheter till överblick som
projektet har genom sin hemvist på socialjouren.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen återkommer med rapport och alternativa förslag till åtgärder till
nämndens sammanträde i september.

Boende för våldsamma hemlösa
Bakgrund
Enligt socialtjänstnämndens budget 2003 ska ett boende inrättas för den lilla grupp våldsamma
hemlösa som av olika orsaker är svårplacerade. En första kartläggning av gruppen har gjorts med
hjälp av personal från härbärgen, uppsökarenheten och socialjouren.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens bedömning är att en specialutbyggnad av boende för gruppen
våldsamma hemlösa inte är aktuell i dagsläget. Vad den här gruppen hemlösa
kan komma att behöva efter insatser från det specialiserade rehabiliteringsteam
som föreslås i en rapport från landstinget är permanenta boenden med
boendestöd, eller med insatser från det lokala samverkansteamen. Den
inriktningen på utbyggnaden av boenden för hemlösa är sedan tidigare
fastslagen av Socialtjänstnämnden. Förvaltningen är dock mycket intresserad
av förslaget från landstinget om införandet av specialiserade integrerade
rehabiliterings team och föreslår nämnden att få i uppdrag att följa upp vilka
åtgärder som tas av landstinget med utgångspunkt från Psykiatrirådets rapport..

Rapport från seminarium från lågtröskelboende
Den 22/11 2003 anordnades ett seminarium om lågtröskelboenden i
socialtjänstförvaltningens och Stadsmissionens regi.
Syftet med seminariet var:
•
•
•

att samtliga anställda inom lågtröskelboendena skulle ges möjlighet att
träffas för att diskutera förutsättningarna för att arbeta med personer i aktivt
missbruk.
att erbjuda ett blandat program under dagen som fokuserar på
kärnprocesserna i arbetet.
att ge en lägesbeskrivning till uppdragsgivare angående var verksamheterna
står idag - som en del i en fortlöpande utvärdering.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att rapporten visar att man är på rätt väg och att
lågtröskelboenden fungerar enligt de intentioner och mål som ställts upp, men
att arbetet med målgruppen inte kan stanna vid lågtröskelboenden

Permanenta bostäder och Skeve Hus
Bakgrund
Socialtjänstnämnden beslöt vid sammanträdet i november 2003 att för
beredning överlämna en skrivelse till förvaltningen från Margareta Olofsson
(v), Monika Lindh (s) och Christer Ögren (mp) om att bygga permanenta
bostäder med enklare boendestöd för hemlösa.
Lägesrapport
En arbetsgrupp har bildats med representanter för förvaltningen, Göran
Dahlstrand VD för Stiftelsen hotellhem (SHIS), Ulf Rönnberg biträdande
markchef Gatu- och fastighetskontoret samt Eva Widergren
Stadsbyggnadskontoret.
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Arbetsgruppen har identifierat ett antal områden delvis baserade på en
genomlysning som gjordes av SHIS år 2000 för att hitta områden där det fanns
möjligheter att bygga flyktingbostäder. Ett antal av de områdena var för små
för flyktingbostäder men skulle eventuellt kunna passa för 4-6 småhus för
hemlösa. Listan har överlämnats till GFK för genomgång. Två andra områden
har diskuterats och underhandskontakter har tagits med markägare som visat
intresse för projektet.
När det gäller förslag på boenden i kollektiv form eller i hel trappuppgång
finns det preliminära planer om ett nära samarbete mellan
socialtjänstförvaltningen och SHIS i en korridor i SHIS hus i Stadshagen när
dessa byggs om till genomgångsbostäder. Detta planeras stå klart omkring
årsskiftet 2005- 2006. En definition av målgrupper och de boendestödjande
insatser som kan bli aktuella för dessa boenden har genomförts.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår att arbetet ska fortgå enligt uppdrag och i med den
inriktning som arbetsgruppen påbörjat.

