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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner den uppdaterade rapporten ”Boendetrappan 2007”
2. Socialtjänstnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna’

Dag Helin

Eddie Friberg

Bakgrund
Socialtjänstförvaltningen har sedan 2005 årligen gett ut rapporten ”Boendetrappan”, en
kartläggning och analys av boenden/institutioner för vuxna med missbruksproblem eller
missbruks- och psykiska problem i Stockholms stad. År 2006 kompletterades Boendetrappan med stadsdelsförvaltningarnas boenden. I årets upplaga har inga stora förändringar gjorts, däremot är en hel del uppdateringar gjorda, exempelvis justeringar av platsantal,
aktuella avgifter m.m.
I denna kartläggning ingår:
• socialtjänstnämnden i egen regi
• stadsdelsnämnder i egen regi
• Stiftelsen Hotellhem
• entreprenader på uppdrag av socialtjänstnämnden
• frivilligorganisationer med ekonomiskt stöd från staden
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Således ingår inte stadens totala boenderesurser, dvs boenden/behandlingshem inom
missbrukarvården som staden upphandlat genom ramavtal samt boenden som drivs av
frivilligorganisationer som inte får ekonomiskt stöd av staden.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Hembo, dvs. förvaltningens styrgrupp i hemlöshets- och boendefrågor. Rapporten har sammanställts av verksamhetssekreterarna Nina Mörman Aldunge
och Anders Fall samt samordnaren för hemlöshetsfrågor Nina Ström.

Stadsdelsförvaltningarnas boenden
Sammantaget driver fem stadsdelsnämnder; Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Södermalm, Farsta och Hässelby-Vällingby, boenden för vuxna med missbruksproblem eller
missbruks- och psykiska problem. Totalt rör det sig om 73 lägenheter/platser, en ökning
med 12 platser sedan 2006. Enskede-Årsta-Vantör driver ett stöd- och korttidsboende med
26 lägenheter av lågtröskelkaraktär. Skarpnäck har ett drogfritt stödboende för 4 män
samt ett drogfritt omvårdnadsboende för 2 kvinnor. Södermalm driver ett drogfritt stödboende för 12 män och kvinnor. Farsta har ett drogfritt stödboende för 17 hemlösa missbrukare, män och kvinnor. Hässelby-Vällingby har tillkommit sedan förra året, och har
startat ett lågtröskelboende för 12 män och kvinnor. Endast Farsta tar emot personer från
andra stadsdelsförvaltningar.

Hotellhems boenden
Stiftelsen Hotellhem öppnade sommaren 2006 ett nytt referensboende med 71 lägenheter i
Älvsjö. Referensboende är ett alkohol- och drogfritt boende i avvaktan en plats på något
av de andra hotellhemmen eller annat boende. All upplåtelse sker till stadsdelsnämnd och
socialtjänstnämnd vilka i sin tur upplåter rummet/lägenheten till den boende. Personal
finns tillgänglig dagtid på vardagar.
Hotellhem öppnade även ett referensboende i Råcksta under sommaren 2006, men platserna kunde tyvärr inte fyllas fullt ut. 1 mars i år tog i stället socialtjänstförvaltningen
över de 28 lägenheterna på plan 5. Boendet förutsätter nykterhet och drogfrihet och är en
förberedelse för ett eget boende. Boendet är till för män, kvinnor och par.

Övriga förändringar
Sedan 2006 års upplaga av ”Boendetrappan” räknas inte behandlingshemmen med, på
grund av att de i första hand är behandlingsplatser och inte boendeplatser. De finns dock
med i förteckningen i slutet av rapporten.
Övriga justeringar rör ändringar av avgifter på HVB Vuxna och vissa stadsgemensamma
boenden samt smärre ändringar i platsantal på vissa boenden/institutioner.
En större förändring är att en enhetlig avgift har införts för akut- och korttidsboendena
fr o m 2007-01-01. Den nya avgiften är 400 kr/dygn fr o m dag 1 exklusive klientens
egenavgift. Det innebär att Grimman, Planeringshemmet Hammarbybacken och H-huset
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på Skarpnäck har infört den nya avgiften. Norrtulls planeringshem och akut- och korttidsboendet Hvilan tillämpar redan denna avgift. Fr o m 2007-03-01 införde även de frivilligorganisationer som driver akut- och korttidsboenden för hemlösa med ekonomiskt stöd
från staden, denna avgift. Efter erfarenheter från Norrtull och Hvilan har det visat sig att
förändringen inte har gett några negativa konsekvenser för beläggning och därmed intäkter.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens förhoppning är att rapporten aktivt ska kunna användas i det fortsatta arbetet. Rapporten ger en god inblick i vilka slags boenden som finns samt fungerar som ett
bra underlag för planeringen framöver.
Det redovisade utbudet av boendeplatser är 2 151 i mars 2007, vilket är en nettoökning på
49 platser sedan 2006.
Minskningen av antalet akutboendeplatser som genomfördes 2006 (Karisma lades ned,
Grimman startade) har inte lett till några problem att uppfylla tak-över-huvudet-garantin.
En trolig förklaring till att det gått att klara av denna minskning är den fortsatta utbyggnaden av andra mer stadigvarande boendeformer. En intressant förändring i detta sammanhang är också att antalet personer som bodde på härbärge 2006 var 1 997, att jämföras
med 2005 då antalet personer var 2 381, dvs. en minskning av antalet personer med 384.
I verksamhetsplan för 2007 ger den nya majoriteten i stadshuset socialtjänstnämnden och
stadsdelsnämnderna i uppdrag att dels utveckla nya stöd- och vårdboenden, dels bygga ut
förtroende-, motivations- och planeringsboenden. I denna del får förvaltningen återkomma efter närmare utredning vad för slags boenden som det finns behov av.
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