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Bakgrund
Förvaltningen lämnar årligen, vid junisammanträdet, en översiktlig lägesrapport till
nämnden om arbetet inom området hemlöshet. Rapporten innehåller en
nulägesrapportering om boenden, dagverksamheter, verksamheter och projekt m.m.
Vidare innehåller rapporten en sammanställning med kommentarer av de olika uppdrag
m.m. som förvaltningen har att arbeta efter.
Uppgifter om antalet boenden hämtas i stora delar från Boendetrappan, en kartläggning
och analys av stadens boenden/institutioner för vuxna med missbruksproblem eller
missbruks- och psykiska problem. Nämnden beslutade att godkänna Boendetrappan 2007
vid sammanträdet den 26 april 2007. Boendetrappan uppdateras varje år.
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Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med Individorienterade
verksamheter, Kundorienterade verksamheter och Staben för projekt och utredning.

Nulägesrapport boenden samt dagverksamheter m.m.
Boenden
Det finns idag totalt 2 159 boendeplatser (jmf 2 102 år 2006) att tillgå inom
lågtröskelboenden och drogfria verksamheter som drivs av socialtjänstnämnden i egen
regi, stadsdelsnämnder, privata entreprenörer och organisationer med ekonomiskt stöd
från staden. Stadsdelsnämndernas och Enheten för hemlösas boenden är i första hand till
för ”de egna”. I övrigt är utbudet av boenden riktat till hela staden. Behandlingshemmen,
med 127 platser, räknas inte med i boendetrappan, då de i första hand är
behandlingsplatser.
Lågtröskelverksamheter
174 platser i akutboenden, varav ett boende drivs av staden, två av frivilligorganisationer
och två av privata entreprenörer.
41 platser i korttidsboenden, som alla drivs av staden.
157 platser i olika stödboenden, som alla drivs av staden.
8 platser i ett omvårdnadsboende, som drivs av staden och landstinget gemensamt.
29 platser i ett äldreboende för hemlösa, som drivs av staden.
Totalt 409 platser
Drogfria verksamheter
16 platser i korttidsboenden, som alla drivs av frivilligorganisationer.
453 platser i stödboenden, som alla drivs av staden och Stiftelsen hotellhem.
96 platser i omvårdnadsboenden, som alla drivs av staden.
108 platser i blockförhyrda lägenheter, Enheten för hemlösa hyr av Stiftelsen Hotellhem.
1 077 platser i genomgångslägenheter inom Stiftelsen Hotellhem.
Totalt 1 750 platser
I Boendetrappans förteckning går det att läsa mer om de olika boendena.
Förändringar sedan sommaren 2006
Det stora tillskottet under 2006 var öppnandet av Stiftelsen Hotellhems referensboenden i
Älvsjö och Råcksta (plan 5), 71 respektive 28 platser. Älvsjös boende var fullbelagt redan
efter ett par månader, dvs. i slutet av sommaren. I Råcksta däremot gick det trögt att
belägga platserna. Verksamheten övertogs av förvaltningen i mars 2007. Plan 5 på
Råcksta är numera ett stödboende med högre krav, som ska kunna leda till en egen bostad
inom exempelvis hotellhem, en tränings- eller en försökslägenhet. Hotellhems
referensboenden är ett alkohol- och drogfritt boende som utgör referens, för de som har en
problembild, i avvaktan på en plats på något av de andra hotellhemmen eller på annat
boende. All upplåtelse sker till stadsdelsnämnd, vilken i sin tur upplåter
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rummet/lägenheten till den boende. De boende lagar sin egen mat i det gemensamma
köket alternativt i det egna pentryt.
Under hösten 2006 upphörde Stockholmsmodellens treåriga projekt, ett
samverkansprojekt mellan staden och Rainbow Sweden (klientrörelsernas
paraplyorganisation). Rainbow Sweden har dock fortsatt att driva boendet inklusive
verksamhetsdelarna sysselsättning och fritid. Fr o m 2007 års Boendetrappa räknas inte
dessa 22 boendeplatser med längre, på grund av att staden inte finansierar verksamheten
längre.
Stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby startade ett nytt stöd- och korttidsboende för 12
personer under våren 2007. De tar endast emot personer från det egna stadsdelsområdet.
De boende har egna pentryn men har också tillgång till ett gemensamt kök. Här ges stöd
och motivation att klara av att bo själv.
Älvsjö referensboende, drogfritt, Stiftelsen Hotellhem
Råcksta (plan 5) stödboende, drogfritt, socialtjänstförvaltningen
Stockholmsmodellen, stödboende, drogfritt, drivs av frivilligorganisationer med medel från staden
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby, stöd- och motivationsboende,
lågtröskel
Kammis korttidsboende, drogfritt, drivs av frivilligorganisationen
Ny Gemenskap (utökning)
Norrtulls planeringshem, lågtröskel, socialtjänstförvaltningen (utökning)
Drevvikshemmet, lågtröskel, socialtjänstförvaltningen (utökning)

+ 71 pl
+ 28 pl
- 22 pl
+ 12 pl
+ 2 pl
+ 2 pl
+ 1 pl

Utbyggnad andra halvåret 2007 och 2008
Den planerade utbyggnaden av de första sju småhusen för hemlösa, s k Skeve hus, har
blivit uppskjutet p g a alltför dyra anbud. För närvarande pågår diskussioner för att kunna
lösa frågan under året. Boendet i småhusen, var och ett motsvarande en enrummare, ska
vara stadigvarande och passa för personer som inte klarar av ett mer kollektivt boende
eller som behöver en lugnare miljö för att må bra.
Någon annan utbyggnad är inte planerad i nuläget. Däremot ses behoven över, en given
del i det årliga planeringsarbetet. Enligt kommunfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan
2007 ska olika stöd- och vårdboenden utvecklas. Förvaltningens inrikting är att i första
hand möta tillkommande behov med förändringar och utveckling inom det befintliga
beståndet.
Under året kommer en ombyggnation av Frälsningsarméns härbärge i Midsommarkransen
att ske. Syftet är i första hand att bygga bort stadens sista sovsalar för hemlösa samt att
öka säkerheten för både boende och personal.
En kartläggning har nyligen genomförts för att ta fram behovet av försöks- och
träningslägenheter. Totalt i staden stod i år 101 personer i kö till en försökslägenhet och
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132 i kö till en träningslägenhet (1 april). Det totala behovet under 2007 är beräknat till
cirka 230 försökslägenheter och 240 träningslägenheter. Mer om denna kartläggning i
ärendet ”Ny inriktning i arbetet mot hemlöshet” dnr 402-0277/2007.
Akut- och korttidsplatserna för kvinnor har ofta låg beläggning, en situation som för
närvarande ses över. Förvaltningen utreder om det går att fördela och utnyttja platserna på
ett mer lämpligt och effektivt sätt utan att kvaliteten försämras. Vidare diskuteras varför
kvinnoplatserna så sällan nyttjas fullt ut.
Dagverksamheter
De dagverksamheter som har flest antal besökare är frivilligorganisationerna Convictus
Bryggan City, Frälsningsarméns sociala center, Ny Gemenskap samt Stadsmissionens
dagverksamheter Klaragården (enbart för kvinnor) och Stadsmissionsgården.
Stadsmissionsgården kommer under sommaren/hösten 2007 att flytta från sina nuvarande
lokaler vid Stadsgårdskajen till kvarteret Grimman på Maria Prästgårdsgata. Även
Bryggan City är uppsagda från sina lokaler pga att deras nuvarande lokal ska rivas och
lämna plats för en ny konferensanläggning. Kontraktet löper ut 2007-08-31. Gemensamt
med Convictus söker staden efter ersättningslokaler.
Antal besökare(genomsnitt)
Stadsmissionen
- Stadsmissionsgården
- Klaragården (kvinnor)
- Bostället Helge (lö-sö)
Convictus, Bryggan City
Ny Gemenskap
Frälsningsarméns Sociala Center
Socialtjänstnämnden, Grimmans
medborgarkontor för hemlösa

140 besökare/dag (10 % kvinnor)
60 besökare/dag
30 besökare/helg
90 besökare/dag
140 besökare/dag
1 000 besökare/månad till kaféet
300 besökare/månad till klädbytet
300 besökare/månad matkassar
110 besökare/månad

Convictus driver också dagverksamheter i Vantör och på Östermalm, verksamheter som
inte stöds av socialtjänstnämnden utan av aktuella stadsdelsnämnder och kyrkan lokalt.
Grimmans medborgarkontor har sedan starten sommaren 2006 blivit mer och mer
välbesökt. För att klara av att ge det stöd som besökarna efterfrågar kommer
verksamheten att utökas med ytterligare en socialsekreterare att anställas under de
närmaste månaderna. Cirka hälften av besökarna har behov av att nyttja telefonen, vilket
de flesta gör i kombination med att använda datorn eller ta en kopp kaffe och prata med
Grimmans socialsekreterare och behandlingsassistenter. Många behöver hjälp att fylla i
försörjningsstödsansökan, ställa sig i bostadskön och till hotellhem m.m. Vanligt är också
att få hjälp att överklaga beslut. Många av de som besöker medborgarkontoret har
komplexa livssituationer där de har stort behov av att få stöd i kontakten med
socialtjänsten, landstinget, försäkringskassan kriminalvården, äldre- och
handikappomsorgen mfl.
Frivilligorganisationerna har uppmärksammat ett stort antal utländska besökare vid
dagverksamheterna. Aktuella nationaliteter är för närvarande framförallt latinamerikaner,
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rumäner och ryssar. De kan vara asylsökande, besökare med turistvisum eller s k
papperslösa. Intrycket är att flera är hitlockade med förespeglingar om att kunna få arbete
i Sverige. Kommunikationen med dessa personer sker ofta med svårighet.
Det ekonomiska stödet till frivilligorganisationerna för de dagverksamheter de driver har
varit detsamma under flera år. För att säkra fortsatt helg- och sommaröppet har
kommunstyrelsen i april beslutat om extramedel. Det ekonomiska stöd som utgår till
dessa organisationer i år (för dagverksamheter) är 7 023 tkr + 3 000 tkr i extramedel som
kommer att fördelas senare i år. Dessa extramedel som lagts till under både 2006 och
2007 bör ingå i 2008 ordinarie budget.
I samband med budgetunderlaget för 2007 framförde förvaltningen behovet av att öka det
ekonomiska stödet för frivilligorganisationernas boenden. Dessa organisationers insatser
för hemlösa är omfattande och ingår som resurs i stadens tak-över-huvudet-garanti. Det
ekonomiska stödet har under flera år varit detsamma. För att säkra verksamheterna och
deras möjlighet att leva upp till garantin har kommunstyrelsen i april beslutat om en
indexuppräkning. Denna indexuppräkning bör framledes ingå i det ordinarie stödet. Totalt
i år uppgår det ekonomiska stödet (för boendena) inklusive indexuppräkningen till 13 700
tkr.

Utbildningar, konferenser och nätverk
Varje år anordnar förvaltningen halvdagsseminarier i aktuella frågor för anställda inom
frivilligorganisationer och privata företag vars verksamheter staden ger bidrag till eller har
upphandlat. Även medarbetare från förvaltningens enheter som möter hemlösa i sitt arbete
har varit inbjudna. Ämnen som varit på agendan 2006/2007:
”Hiv/Aids bland hemlösa” – med Jukka Aminoff, Noaks Ark
”När Pelle och Lisa hämtas med tvång till Stockholms länsakut för psykiatri, varför är
dom ute på stan nästa morgon?” (om LPT-lagen och dess tillämpningar) – med David
Eberhard, sektionschef för Länsakuten och biträdande verksamhetschef för Norra
Stockholms psykiatri
”Återhämtning, en social process” – med Alain Topor, leg psykolog och fil dr, chef för
Fou-enheten på Psykiatrin Södra
”Riskbedömning för hot och våld” – med Marianne Kristiansson, chefsöverläkare på
Rättsmedicinalverket
”Vad händer inom hemlöshetsarbetet i Europa?” – med Sofia Sjödin från Catchprojektet
(Community Action Programme to Combat Social Exclusion)
Vid Gemenskapens dag den 17 oktober på Sergels torg deltog förvaltningen i
manifestationen ”Tänd ett ljus för Stockholms utsatta”. För arrangemanget stod ett flertal
frivilligorganisationer, bland annat Frälsningsarmén och Ny Gemenskap.
Under hösten 2006 inbjöds stadsdelsförvaltningarnas kontaktpersoner för
hemlöshetsfrågor till förvaltningen för andra gången. Mötena, cirka två per år, är till för
att utbyta aktuell information och diskutera gemensamma frågor.
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Förvaltningen ingår sedan 2004 i arbetsgruppen ”Working group against homelessness”
inom det europeiska samarbetsorganet Eurocities. I arbetsgruppen är städer från 12 länder
representerade, från Italien i söder, Lettland i öst, England i väst och de nordiska länderna
i norr. Arbetsgruppen har sammanställt en rapport där de olika städernas utbud
presenteras, jämförs och analyseras. Arbetet i år koncentreras på att få del av EU-medel så
att verksamheter i de deltagande städerna kan utveckla samverkan och utbyte av goda
erfarenheter.

Särskilda rapporter och kartläggningar
Antalet hemlösa
Stadens senaste räkning i mars 2006 visade att det fanns 3 231 hemlösa i staden, att
jämföra med 2004 års räkning som visade 3 363 hemlösa. Om staden fortsättningsvis ska
göra egna mätningar och inte hänvisa till Socialstyrelsens (senaste i april 2005), är det
dags för en ny räkning under våren 2008.
Missbruksräkningen 2006
Förvaltningen har i uppdrag att vartannat år redovisa statistik om missbrukare aktuella hos
stadsdelsförvaltningarna och Enheten för hemlösa samt att visa på tendenser inom
missbruksområdet. Rapporten anmäldes till socialtjänstnämnden 2007-03-22. Då det i hög
grad finns en koppling mellan missbrukare och hemlösa tas här upp några tydliga
tendenser sedan förra mätningen 2004.
• Hemlösheten har minskat i den aktuella gruppen med 17 %. Andelen hemlösa
missbrukare är 35,5 %. En ökad tilldelning av försöks- och träningslägenheter har
bidragit till den goda utvecklingen.
• Den rapporterade andelen missbrukande personer med psykiska funktionshinder har
minskat med 117 personer sedan förra mätningen.
• Något fler personer försörjer sig genom eget arbete, en uppgång med 3,5 %.
• Kartläggningen visar att en viss förskjutning i ålder skett uppåt i ålder. En liten
minskning har skett av antalet missbrukare i den yngsta åldersgruppen 20-24 år.
• Andelen kvinnor som missbrukar har minskat något.
• 2006 hade 38 % någon form av narkotika som huvuddrog medan 62 % hade alkohol
som huvuddrog. Jämfört med tidigare mätning har andelen narkomaner minskat
något.
Härbärgesutvecklingen åren 2000-2006
Utvecklingen av härbärgena har varierat en hel del genom åren, och visar ingen tydlig
trend. Det som ändå kan sägas är: 1) Beläggningen har varit relativt konstant med 90-94
%, men en tydlig minskning har skett de senaste åren, 2) Andelen kvinnor har ökat, dock
ej antalet, 3) Andelen tillhörande stadsdelsförvaltningarna är rätt konstant, 65-70 %, men
har ökat det senaste året 4) Antalet personer totalt på härbärge har minskat det senaste
året. 5) Andelen långliggare har varit högre de senaste åren, men har dock minskat sedan
2004 då andelen var som störst. 6) Andelen som kommit in på direktintag varierar från till
år, 12-26 %, men var cirka 20 % år 2006. I bilaga framgår utvecklingen i grafer.
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Uppdrag
Verksamhetsplan 2007
1) Återupprätta tak-över-huvudet-garantin (TÖG)
Samtliga personer som sökt nattlogi sedan förra året och som levt upp till kraven har
kunnat erbjudas logi. Kraven är att den behövande ska söka logi senast 24.00 och inte
uppträder våldsamt och hotfullt. Förvaltningen har en god reserv i de 16 avtalade platser
som finns att tillgå vid extra hög beläggning. Dessa platser behöver sällan nyttjas fullt ut.
2) Införa vägen-tillbaka-garantin
Vägen-tillbaka-garantin är tänkt att fungera som en stödgaranti som tar vid där TÖG
upphör. Idag finns ingen uttalad garanti. Dock bedrivs ett aktivt arbete inom socialtjänsten
på stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa för att ge hemlösa ett varaktigt
boende, och erbjuda vård och behandling där så behövs. Enheten för hemlösa ska också
vara ett kunskapscentrum för hemlöshetsfrågor i staden.
För att utvecklas vidare i sitt boende och i sitt liv är det oftast nödvändigt för en hemlös
att ha kontakt med socialtjänsten, landstingets beroendevård och/eller psykiatriska
öppenvård. Andra betydelsefulla kontakter är personal på frivilligorganisationer och
privata företag som driver akutboenden och dagverksamheter. Vidare kan kontaktpersoner
för hemlösa eller personliga ombud för psykiskt funktionshindrade vara ett bra stöd. En
annan viktig resurs för att nå hemlösa i sin egen miljö, dvs. på akutboenden,
dagverksamheter och utomhus är de uppsökare som socialtjänsten har.
Under punkt 4 redovisas en del av det aktiva arbete som idag bedrivs för att söka upp och
motivera hemlösa till stöd, vård och behandling.
3) Gemensam reception för hemlösa i staden
En möjlighet är att utveckla det medborgarkontor för hemlösa som startade i anslutning
till Grimmans akutboende på Södermalm sommaren 2006. Medborgarkontoret är till för
alla hemlösa, och är ett komplement till arbetet på stadsdelsförvaltningarna och på
Enheten för hemlösa. Syftet är att fungera som en knutpunkt för de hemlösa, där de bl a
kan få stöd i att samordna alla sina kontakter. Stödet som de hemlösa får utgår från vad
den hemlöse själv önskar.
Med placeringen i kvarteret Grimman tillkommer stora fördelar som att andra
verksamheter riktade till hemlösa också finns i närheten, exempelvis uppsökarenheten för
vuxna, vårdcentralen för hemlösa – Hållpunkt, S:t Görans mobila psykiatriska team.
Under hösten kommer också Stadsmissionsgården att flytta till kvarteret, vilket också
kommer att leda till nya samarbetsmöjligheter.
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I arbetet på medborgarkontoret ingår att olika kontakter tas med myndigheter och
frivilligorganisationer m.fl. Många kontakter har knutits under året och samarbeten har
inletts. I dagsläget har det inte framkommit att de hemlösa önskar stöd som inte har
kunnat ges. Förvaltningen kommer att ta reda på om intresse finns bland
frivilligorganisationerna att medverka inom medborgarkontoret.
Mottagningsenheten på Enheten för hemlösa har också en viktig funktion för staden
räkning gällande att fungera som en gemensam reception för hemlösa. De gör
tillhörighetsutredningar över samtliga hemlösa personer som söker sig till Enheten för
hemlösa. Endast en mindre andel, 20 %, blir aktuella på enheten, resten hänvisas vidare.
4) Söka upp hemlösa och motivera till stöd, vård och behandling
Det uppsökande arbetet med hemlösa i staden sker både på stadsdelsförvaltningar,
Enheten för hemlösa och på Uppsökarenheten för vuxna m.fl. Uppsökarna samverkar
också med landstingets mobila team i detta arbete. Den samlokalisering som
uppsökarenheten och S:t Görans mobila team har sedan ett år har visat sig vara mycket
positiv för det gemensamma arbetet för att stödja de hemlösa.
Arbetet sker dels genom det öppna uppsökande arbetet ute på gator, parker och torg, dels
genom riktat uppsökande arbete för särskilda målgrupper. Till exempel är
husvagnsprojektet vid Flaten camping ett särskilt riktat uppsökande arbete, ett arbete som
har utvecklats på ett mycket positivt sätt. I stället för att som tidigare ha kringflackande
illegala bosättningar, kan de hemlösa i husvagn få en plats där de i lugn och ro kan vara
under en tid, i väntan på ett mer lämpligt och stadigvarande boende. På plats ges tillfälle
för uppsökarna att skapa relation och motivera till stödinsatser och annat boende, något
som tidigare var mycket svårt. Socialtjänstnämnden har i verksamhetsplan 2007 beslutat
att fortsätta verksamheten på Flaten. Ett nytt avtal är också påskrivet påskrivet mellan
staden och arrendatorn på campingen.
Både i det tidigare TÖG-projektet och i det nuvarande härbärgesteamet är det centrala
arbetssättet uppsökande. I härbärgesteamet arbetar stadens uppsökarenhet tillsammans
med landstingets mobila team, en utveckling som visat sig ge goda resultat. Kompetensen
är breddad och samordnad till fördel för den hemlöse. I och med de två projekten har mer
personal tillförts uppsökararbetet vilket möjliggjort ett aktivare arbete på härbärgena.
5) Samarbeta inom staden samt med sjukvård, polis, frivilligorganisationer m.m.
Arbetet fortsätter med att vidareutveckla samverkan, både inom stadens verksamheter och
mellan staden och andra aktörer som direkt eller indirekt arbetar med missbruks- och
hemlöshetsproblem. Förvaltningen har deltagit i olika samverkansprojekt och
verksamheter tillsammans med kriminalvården, länsstyrelsen, landstingets beroendevård,
polisen m.m. Det finns också fungerande nätverk mellan olika personalgrupper som
arbetar med hemlöshetsfrågor. Exempelvis samordnar förvaltningen kontinuerliga möten
mellan personal på akutboenden, uppsökarenheten och landstinget mobila psykiatriska
team, samt mellan kontaktpersoner för hemlöshet på stadsdelsförvaltningarna.
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Ett viktigt utökat samarbete sker mellan förvaltningens uppsökarenhet och S:t
Göransteamet i de härbärgesteam som startade i höstas. Tack vare en gemensamt bred
kompetens med både socialarbetare och sjuksköterskor, har arbetet med långliggarna på
akutboendena vidareutvecklats.
Både på stadsdelsförvaltningar och på Enheten för hemlösa har ett utökat samarbete med
landstinget skett för att gemensamt skapa beroendemottagningar runt om i staden. På
Enheten för hemlösa har den nyöppnade beroendemottagningen även psykiatrikompetens.
Tack vare denna samverkan kan hemlösa missbrukare få ett mer effektivt och därmed
fungerande stöd.
Staden samverkar sedan 2005 med landstinget kring omvårdnadsboendet Erstabacken för
fysiskt mycket sjuka hemlösa.
Under året har bildats ett nätverk bland boenden för kvinnor för att på ett bättre sätt
tillgodose kvinnornas behov. Detta nätverk deltar också i förvaltningens utredning om det
går att fördela och utnyttja platserna på akutboendena på ett mer lämpligt och effektivt
sätt utan att kvaliteten försämras.
Generellt sett kan sägas att samlokaliseringar av olika verksamheter (stad, landsting,
organisationer m.m.) som arbetar för att förbättra de hemlösas livssituation är mycket
betydelsefull. En sådan utveckling har skett de senaste åren och har också gett mycket
goda resultat.
6) Utveckla olika stöd- och vårdboenden
I detta sammanhang vill förvaltningen lyfta fram det omstruktureringsarbete som Enheten
för hemlösa gör för närvarande. Arbetet går ut på att minska antalet institutionsplaceringar
till fördel för ett mer självständigt boende. Det egna boendet innebär dock att individen
behöver mycket stöd, åtminstone inledningsvis. Förändringarna har medfört ökade
kostnader för försörjningsstöd, då personerna nu ska betala sin hyra och sitt uppehälle och
ännu saknar egen försörjningsstöd. Kostnaderna för vård (inkl boende) har däremot
minskat under motsvarande tid. Totalt sett är det alltid mer kostnadskrävande med
dygnetruntvård.
Förvaltningen ser för närvarande över eventuella behov av nya boenden.
7) Bygga ut förtroende-, motivations- och planeringsboende
Förvaltningen ser för närvarande över eventuella behov av nya boenden.
”Ny inrikting i arbetet med hemlöshet”
Den 21 december fick förvaltningen ett uppdrag av socialborgarrådet, ett uppdrag som
bestod av tre prioriterade områden:
1. Insatser för att hjälpa de hemlösa barn och ungdomar som helt eller periodvis bor
utanför hemmet på grund av svåra problem i hemmiljön.
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2. Individuellt riktat stöd till dem som ständigt återkommer till härbärgen, så att dessa i
högre omfattning:
- erbjuds rätt personligt stöd vid rätt tillfälle och kan ta sig vidare och ut ur sin
situation
- kan hjälpas ur sitt missbruk eller få psykiatrisk vård och påbörja resan tillbaka mot
ett eget boende
3. Öka tillgången till tränings- och försökslägenheter för de hemlösa som är på väg mot
egen bostad
Förvaltningen presenterade en första rapport till nämnden 2007-02-15, innehållande en
beskrivning av nuläget. Till juninämnden (dnr 402-0277/2007) presenterar förvaltningen
ytterligare kartläggningar och förslag till åtgärder inom de prioriterade områdena.

Ny nationell strategi
Regeringen presenterade vintern 2007 en nationell strategi för att motverka hemlöshet och
utestängning från bostadsmarknaden – Hemlöshet, många ansikten mångas ansvar.
Strategin löper under åren 2007-2009. Regeringen skriver i sin presentation att syftet är
att skapa en struktur som tydliggör att många aktörer på såväl nationell, regional och lokal
nivå har ett ansvar och en roll att spela i arbetet mot hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden. Vidare menar regeringen att strategin innebär en ambitionshöjning
genom att ange en tydlig handlingsinriktning, ett brett angreppssätt och ett tydligt
gemensamt arbete.
Strategins fyra mål
1. Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser
utifrån individuella behov.
2. Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på
kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, har stödboende eller vistas på hem för vård
eller boende (HVB) och inte har ordnad bostad vid utskrivning ska minska.
3. Inträde på den ordinära bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män
som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden
som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer.
4. Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas.
Regeringen menar att det är framförallt i det lokala sammanhanget som strategin omsätts i
praktiskt arbete. Regeringens och nationella myndigheters roll är att på bästa sätt stötta
och stimulera de lokala aktörerna i sitt arbete. I strategin har regeringen valt att stimulera
lokalt utvecklingsarbete genom ökad kunskap och ekonomiskt stöd till utveckling av
arbetssätt och arbetsorganisation. Mer om strategin finns på regeringens hemsida.
Förvaltningen konstaterar att stadens arbete ligger väl i linje med regeringens strategiska
mål.
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