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SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 402-0489/2008
SID 1 (2)
2008-09-09

KANSLIAVDELNINGEN

Handläggare: Nina Ström
Telefon: 08-508 25 014

Till
Socialtjänstnämnden

Hemlöshetsarbetet i Stockholms stad
(1 bilaga)

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna denna rapport.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna ärendet till stadsdelsnämnderna för
kännedom.

Dag Helin
Eddie Friberg

Bakgrund
För knappt ett år sedan fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en nulägesbeskrivning
över vad som görs inom hemlöshetsarbetet i staden.

Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom kansliavdelningen i nära samverkan med individorienterade
verksamheter och staben för utredning och projekt.

Förvaltningens förslag
Syftet med denna nulägesbeskrivning är att beskriva det arbete som idag görs inom
området hemlöshet i staden. I första hand beskrivs det arbete som görs inom
socialtjänsten, men visar också på vad de flesta stora aktörer gör som verkar inom
området. Samarbetspartners är övriga förvaltningar och bolag i staden, landstinget,
frivilligorganisationer, privata entreprenörer, statliga myndigheter m.fl.
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Beskrivningen ska kunna fungera som ett planeringsunderlag för de som idag arbetar med
hemlöshetsfrågan. Vidare ska den också kunna tjäna som en slags uppslagsbok för de som
vill veta mer.
Innehållet är uppbyggt kring ett antal kapitel: 1) Historik, 2) Vilka är de hemlösa? 3)
Vilket ansvar har kommunen? 4) Vad görs för de hemlösa? 5)Hur förebyggs hemlöshet?
6) Vilka samverkar? Avslutningsvis lyfts ett antal förbättringsområden fram, där en del
arbete redan är påbörjat men där mycket återstår att göra.
Allt arbete som utförs är givetvis inte beskrivet, men för att göra rapporten läsbar har
förvaltningen valt att lyfta det viktigaste och beskriva detta arbete. Mycket i innehållet går
också att läsa mer om i andra ärenden och rapporter, t.ex:

Att läsa mer
Ny inriktning i arbetet mot hemlöshet (socialtjänstnämnden 2007-11-22)
Lägesrapport om ny inriktning i arbetet mot hemlöshet (socialtjänstnämnden
2008-04-17)
Räkningen av hemlösa 15 april 2008 (socialtjänstnämnden 2008-06-12)
Metodbeskrivning, en grundläggande beskrivning (socialtjänstnämnden
2008-04-17)
Boendetrappan (socialtjänstnämnden 2007-04-26)

Bilaga
Hemlöshetsarbetet i Stockholms stad (2008-08-27)

