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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar godkänna rapporten.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna ärendet till stadsdelsnämnderna.

Dag Helin
Eddie Friberg

Sammanfattning
Staden har varje natt under 2007 levt upp till tak-över-huvudet-garantin (TÖG), dvs. att
samtliga hemlösa som själva inte kan ordna nattlogi har kunnat erbjudas det. För att leva
upp till garantin har staden sex härbärgen/akutboenden till sitt förfogande. Totalt fanns det
under året 171 ordinarie platser, varav 129 var för män, 34 för kvinnor och 8 för par.
Utöver ordinarie platser fanns 24 extraplatser, vilket ger en total resurs på 195 platser per
natt.
Beläggningen (räknat på ordinarie platser) var 96 % under 2007, dvs. en högre beläggning
än 2006 då beläggningen var 90 %. Framförallt är det en ökning av direktintagen som
skapat en hög beläggning år 2007. Direktintag betyder att den hemlöse själv kan söka upp
ett härbärge utan att ha ett biståndsbeslut från sin stadsdelsförvaltning eller från Enheten
för hemlösa. Under hösten 2008 ska en hemlöshetsjour starta i socialtjänstförvaltningens
regi. Genom denna ska alla som söker nattlogi, även de som kommer på direktintag, få ett
biståndsbeslut och därmed en möjlighet till en individuell handlingsplan. Fler hemlösa
som idag bor på härbärge kommer framöver att få möjlighet till mer långsiktiga
boendelösningar.
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En helt avgörande del, 96,9 %, av antalet härbärgesnätter rör hemlösa som tillhör
Stockholms stad. Härbärgesnätter rörande personer hemmahörande i Stockholms län
utgör 2,4 %. Sporadiskt kommer även personer som bor på andra orter i Sverige, 0,2 %,
eller från andra länder, 0,2 %, vilka huvudsakligen kommer via Socialjouren. För 0,3 % är
tillhörighet okänd. Dessa uppgifter skiljer sig inte nämnvärt från 2006.
Andelen direktintag har ökat kraftigt i jämförelse med tidigare år. År 2007 var andelen
30 %, att jämföras med 20 % år 2006 och 23 % år 2005. Att den var lägre år 2006 beror
med rätt stor säkerhet på att medarbetarna i det då pågående TÖG-projektet lyckades
fånga upp många av de personer som kom på direktintag, vilket också var syftet med
projektet. Därmed minskade antalet direktintag kraftigt. Detta projekt avslutades under
hösten 2006.
De allra flesta gäster, 64 %, är mellan 40 och 60 år. Motsvarande procenttal var 62 % för
helåret 2006. Andelen äldre över 65 år var 3 %. Motsvarande procenttal var 5 % för
helåret 2006, dvs. en minskad andel äldre mellan åren 2006 och 2007.
Andelen under 25 år har varit 6 % under perioden. Motsvarande procenttal var 5 % för
helåret 2006, dvs. en ökning av andelen unga vuxna har skett mellan åren 2006 och 2007.
Sedan mars 2008 pågår ett nytt projekt, ”Unga vuxna på härbärge”, som ska fånga upp
unga vuxna och hjälpa dem vidare till andra boendeformer och även erbjuda dem
behandling vid behov.
Andelen personer på härbärge som räknas som långliggare står för 33 %. Med långliggare
avses här personer som varit mer än 14 nätter under en månad på härbärge. Många av
dessa har varit långliggare under flera månader. Andelen kvinnor som är långliggare har
ökat, från 17 % år 2006 till 22 % år 2007.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid socialtjänstförvaltningens kansliavdelning.

Bakgrund
Stadens härbärgen har alltsedan år 2000 rapporterat in uppgifter om beläggning m.m. till
förvaltningen. Detta görs för att förvaltningen ska kunna följa upp att staden lever upp till
tak-över-huvudet-garantin. Sedan 2000 har förvaltningen också tagit fram årsrapporter.

Resultatet av 2007 års rapport
I bilagan presenteras resultatet av räkningen i olika tabeller inklusive kommentarer. I
sammanfattningen ges en kort version av resultatet.
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Förvaltningens synpunkter
Uppgifterna i denna rapport visar på en hel del komplexa problem, bland annat en ökning
av andelen direktintag, fler unga vuxna och för många som bor länge på härbärge. För att
möta dessa problem har förvaltningen på uppdrag av socialtjänstnämnden tagit fram ett
antal åtgärder och förslag. För att begränsa antalet personer som bor på härbärge över lag
och särskilt minska direktintagen, planerar förvaltningen att starta en hemlöshetsjour
hösten 2008. För att minska antalet unga vuxna på härbärge och även ta fram bra metoder
i arbetet med de unga har projektet ”Unga vuxna på härbärge” startat i mars 2008. För att
minska antalet långliggare på härbärge har förvaltningen särskilt kartlagt denna grupp och
tagit fram flera möjliga förslag till åtgärder. Dessa förslag bearbetas för närvarande.
Förvaltningen fortsätter att aktivt följa utvecklingen på stadens härbärgen, för att vid
behov komma med ytterligare förslag till åtgärder och förändringar.

Bilagor
Rapport över härbärgesutnyttjandet under 2007, daterad 2008-05-12.

