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Sammanfattning
Förvaltningen har idag en god överblick av de hemlösas situation. Kunskapen om
detta inhämtas dels via ett antal olika kartläggningar, dels genom de
evidensbaserade metoder som används inom socialtjänsten.
Förvaltningen har dock förståelse för behovet av ett samlat dokument, då det idag
är så att kartläggningarna presenteras i olika dokument och vid olika tidpunkter.
Därför överväger förvaltningen att årsvis tydligt presentera den samlade
kunskapen om de hemlösa och deras situation i ett mer överskådligt dokument.
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Bakgrund
Abdo Goriya (s) har till socialtjänstnämnden lämnat en skrivelse, 2008-08-28, om
behovet av en mer omfattande kartläggning av stadens hemlösa.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av kansliavdelningen i samverkan med avdelningen för
stadsövergripande sociala frågor.
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Abdo Goriya tar i sin skrivelse upp behovet av att få fram mer information om de
hemlösa genom förvaltningens olika kartläggningar än vad man får idag. Han
önskar en heltäckande kartläggning där bland annat missbruksproblem och
boendesituation m.m. tas med. Genom att bättre känna till de hemlösas
problematik kan resurserna fördelas och användas bättre. Abdo Goriya vill att
förvaltningen återkommer till nämnden med en analys av hur det ser ut samt vilka
åtgärder som kan behövas.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen vill inledningsvis uttrycka sin samsyn med vad Abdo Goriya
påpekar om vikten av att känna till så mycket som möjligt om de hemlösas
situation. Förvaltningen anser dock att staden genom sina olika kartläggningar; om
hemlösa, om missbrukare och om personer med psykiska funktionshinder får en
god bild av stadens hemlösa och deras problematik. Därutöver har staden nytta av
de större kartläggningar som Socialstyrelsen gör vart sjätte år. Staden använder sig
också av väl utvecklade metoder i arbetet med hemlösa med missbruksproblem
och/eller en psykisk problembild, där information om individernas livssituation
framgår tydligt.
Vid stadens senaste hemlöshetsräkning, 15 april i år, framkommer inte bara antalet
hemlösa, utan också en hel del andra uppgifter, däribland:
ålderfördelning, med särskilt fokus på gruppen unga vuxna 20-25 år
kön
stadsdelstillhörighet alternativt Enheten för hemlösa
inrapporterad enhet på stadsdelsförvaltning (dvs. socialpsykiatri,
ekonomiskt bistånd eller missbruk m.fl.)
antalet hemlösa som blivit inrapporterade av frivilligorganisationer och
landstingets enheter m.fl. och som inte haft kontakt med socialtjänsten
boendesituation, hur många hemlösa som finns inom varje boendeform
boendesituation för gruppen unga vuxna 20-25 år och till vilken
stadsdelsförvaltningen de tillhör
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antal som bor i försökslägenhet
Vid denna räkning valde förvaltningen också att ställa specifika frågor om de
hemlösa som den 15 april bodde på härbärgen och akutboenden, frågor som
berörde missbruk och psykisk problematik. Frågorna ställdes dock inte till
samtliga som svarade på enkäten. Anledningen till detta var dels att en mer
omfattande enkät normalt ger lägre svarsfrekvens, dels att motsvarande frågor går
att finna i stadens kartläggningar av vuxna missbrukare och av personer med
psykiska funktionshinder.
Vid stadens kartläggning av vuxna missbrukare, som görs vartannat år, tas
uppgifter fram om de vuxna missbrukare som är aktuella inom stadens socialtjänst
under oktober månad. Vid senaste kartläggningen i oktober 2006 var cirka en
tredjedel, 1 237 missbrukare, hemlösa. Hemlösheten bland missbrukarna har
minskat med 17 % mellan 2004 och 2006. En ökad tillgång på försöks- och
träningslägenheter har bidragit till den goda utvecklingen. I kartläggningen
framgår också vilka droger som används, nationalitet, bostadssituation, HIVinfektion, försörjning, kontakter med myndigheter m.fl. samt vilka fortsatta behov
missbrukarna anses ha.
I oktober ska en ny kartläggning göras av vuxna missbrukare som är aktuella inom
stadens socialtjänst. Resultaten kommer att presenteras nämnden under vintern
2009.
Stadens kartläggning av insatser för personer med psykiska funktionshinder, som
genomförs med ett par års mellanrum, visade att en dryg fjärdedel, dvs. 674
personer var hemlösa enligt stadens definition av hemlösa. Av dessa bodde nästan
tre fjärdedelar, dvs. 500 personer, på institution. Männen var överrepresenterade
och det fanns fler äldre som var hemlösa än yngre. Syftet med att kartlägga
psykiskt funktionshindrade är att kunna följa upp målgruppens storlek, kartlägga
omfattningen av missbruksproblem, redovisa hur bra insatserna svarar mot
behoven samt hur väl samverkan fungerar med landstinget och andra intressenter.
Därutöver har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att göra en förnyad
kartläggning och analys av situationen för barnfamiljer som riskerar att vräkas
alternativt redan är hemlösa. Denna kartläggning pågår för närvarande och
kommer att presenteras för nämnden senast i början av 2009.
Vidare får socialtjänsten i staden en särskilt god kännedom om de hemlösa via de
olika metoder som används i arbetet. Framförallt gäller detta metoden ASI,
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Addiction Severity Index, som är en strukturerad intervju som innehåller frågor
som är relevanta för klienters missbruksproblem. Intervjun innehåller frågor som
täcker sju livsområden; arbete, alkohol- och narkotikamissbruk, fysisk och psykisk
hälsa, socialt umgänge och kriminalitet. Metoden används för att kartlägga en
missbrukares behov och aktuella insatser, men metoden används även för
uppföljning av insatserna. Även metoden DUR, Dokumentation, Utvärdering och
Resultat, är ett användbart redskap för att få viktig kunskap. DUR används inom
stadens socialpsykiatriska enheter för att utreda och systematisera enskilda
personers situation, för att följa upp insatserna och för att få information om olika
gruppers behov och vilka insatser som ges.
Mot bakgrund av de olika kartläggningar som finns till hands i dagsläget och som
genomförs regelbundet, samt de väl fungerande metoderna ASI och DUR, anser
förvaltningen att behovet av kartläggningar för en ökad kunskap om de hemlösa,
är tillräcklig. Förvaltningen har dock förståelse för behovet av ett samlat
dokument, då det idag är så att kartläggningarna presenteras i olika dokument och
vid olika tidpunkter. Därför överväger förvaltningen att årsvis tydligt presentera
den samlade kunskapen om de hemlösa och deras situation i ett mer överskådligt
dokument.
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