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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner den uppdaterade rapporten ”Boendetrappan 2008.
2. Socialtjänstnämnden beslutar överlämna rapporten till 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.
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, avgifter m.m.
I kartläggningen ingår:
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socialtjänstnämndens boenden i egen regi
stadsdelsnämndernas boenden i egen regi
boenden inom Stiftelsen Hotellhem i Stockholm
driftentreprenader på uppdrag av socialtjänstnämnden
boenden, som drivs av frivilligorganisationer med ekonomiskt stöd från
staden.
Således ingår inte stadens totala boende- och behandlingsresurser, dvs. boenden/behandlingshem inom missbrukarvården som staden har upphandlat genom
ramavtal samt boenden som drivs av frivilligorganisationer som inte får ekonomiskt stöd av staden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansliavdelningen, individorienterade verksamheter och
kundorienterade verksamheter.
Ärendet
Nedan presenteras kort större förändringar sedan Boendetrappan 2007.
Socialtjänstnämnden
Inom förvaltningen har inga nya boenden startat under det senaste året. De förändringar som gjorts beror i första hand på omfördelningar i platsantal mellan stödoch omvårdnadsboenden men även på smärre förändringar i platsantal p.g.a. anpassningar av verksamheterna.
Stadsdelsnämnderna
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning startade ett drogfritt stödboende för
hemlösa i Västertorps hotellhem i februari 2008. Totalt ska 22 personer få en förbättrad boende- och livssituation genom denna insats.
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm
Stiftelsen öppnade i september i år ett nytt hotellhem med 77 lägenheter i Stadshagen. Lägenheterna är ombyggda f.d. ungdomsbostäder.
Vid årsskiftet 2008/09 öppnar stiftelsen ytterligare 60 hotellhemslägenheter i Västertorp. Dessa platser är dock inte medräknade i Boendetrappan.
Frivilligorganisationerna
Frälsningsarméns härbärge i Midsommarkransen har moderniserats under året, och
har sedan i somras 24 platser i en-, två- och fyrbäddsrum i stället för sovsalar,
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samt en helt ny entrésluss. Tidigare fanns 27 platser. I och med ombyggnationen
har kvaliteten ökat markant, men även säkerheten för boende och personal.
Entreprenader
Inga större förändringar har skett.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Rapporten ger en god inblick i vilka slags boenden som finns och skillnaden dem
emellan, samt en analys av det aktuella utbudet. Förvaltningens förhoppning är att
rapporten ska kunna vara till god hjälp i det fortsatta arbetet för såväl anställda
inom stadens socialtjänst som förtroendemän.
Det redovisade utbudet av boendeplatser är 2 214 i september 2008, vilket är en
nettoökning på 55 platser sedan 2007.
Staden uppfyller tak-över-huvudet-garantin. Detta trots att det varit en nettominskning på härbärgen och akutboenden med två platser. Däremot har beläggningen sedan våren 2007 varit högre än vanligt. Den genomsnittliga beläggningen
var 96 % år 2007 att jämföras med 90 % år 2006 och 92 % år 2005. I och med den
hemlöshetsjour som förvaltningen kommer att införa 1 oktober kommer antalet på
härbärge/akutboenden på sikt att minska.
I budget/verksamhetsplan 2008 ger kommunfullmäktige nämnden och även stadsdelsnämnderna i uppdrag att utarbeta förslag på lämpliga projekt att finansiera
med de avsatta medlen för utbyggnad av boenden för hemlösa. Förvaltningen
kommer därför särskilt att utreda frågan om utbyggnad. Förutom utbyggnad har
förvaltningen som inriktning att försöka möta förändringar genom utveckling
inom det befintliga beståndet.
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