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Förvaltningens förslag till beslut
Socialtjänstnämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg
Sammanfattning
Förvaltningen har god kunskap om unga hemlösa på härbärge, dels om antalet och
hur det förändrats över åren, dels genom det projekt ”Unga vuxna på härbärge”
som pågår för närvarande. Förvaltningen anser, i enlighet med förslagsställarna,
att det är bra om nämnden informeras mer regelbundet än idag om utvecklingen
inom den berörda gruppen. Nämnden kommer att få denna information vid varje
tertialrapport.
Enligt förvaltningen finns i praktiken redan en åldersgräns nedåt på 20 år för att bo
på härbärge. Endast undantagsvis och för mycket kort tid placeras yngre personer
på härbärge.
Förvaltningen anser i övrigt att mycket av det som efterfrågas i arbetet med unga
vuxna på härbärge idag sker i det pågående projektet. I samband med den
slutrapport av projektet som förvaltningen ska presentera för nämnden nästa år
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kommer olika frågor att tas upp, bland annat a) resultat som uppnåtts på
individnivå, b) analys av varför gruppen unga vuxna ökat de senaste åren samt c)
förslag på ett åtgärdsprogram för hur en fortsättning av arbetet med unga vuxna
ska se ut.
Bakgrund
Karin Rågsjö och Jackie Nylander (v) har till socialtjänstnämnden lämnat en
skrivelse om situationen för de unga vuxna som är hemlösa.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av kansliavdelningen i samverkan med individorienterade
verksamheter.
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Rågsjö och Nylander har i skrivelsen lyft fram situationen för unga vuxna som är
hemlösa, med särskilt fokus på de som bor på härbärge. De oroas över att unga
ökar bland de hemlösa trots att det pågår ett förebyggande arbete med barn och
ungdomar i staden. För att skapa en tydligare policy för unga vuxna hemlösa i
staden vill de ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att:
sätta en åldergräns nedåt på stadens härbärgen
ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att kvartalsvis
återkomma med en rapport om antalet unga vuxna på härbärge
Förvaltningens synpunkter och förslag
Rågsjö och Nylander sätter fokus på en oroande trend, att fler unga vuxna blir
hemlösa och att många av dessa felaktigt placeras på härbärge. Förvaltningen
menar precis som förslagsställarna att det är av särskild vikt att följa utvecklingen
noga och ha ett tydligt åtgärdsprogram för att vända trenden.
Stadens ambition är att inte placera unga under 25 år på härbärge. Ibland uppstår
dock situationer när unga vuxna med grava missbruksproblem som ofta också har
psykiatrisk och kriminell problematik, dvs. är mycket svårplacerade, måste
placeras någonstans i väntan på annan insats. Men dessa situationer kan, med
tidiga insatser från socialtjänsten, minskas.
Sedan ett knappt år pågår ett särskilt projekt ”unga vuxna på härbärge” för att i ett
så tidigt skede som möjligt fånga upp de unga och se till att andra lösningar än
härbärge ges. Det arbete som hittills gjorts i projektet har förbättrat och påskyndat
vårdsamordningen så att majoriteten av de 46 unga vuxna, som t.o.m. augusti i år
var aktuella i projektet, har fått andra boendelösningar och därtill andra lämpliga
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insatser inom rimlig tid. Projektet avslutas under våren 2009 och kommer i sin
slutrapport till nämnden också att beskriva hur arbetet med unga vuxna bör
fortsätta för att så få unga vuxna som möjligt ska placeras på härbärge.
Förvaltningen skriver för närvarande på en ansökan om medel via ESF-rådet
(Europeiska Socialfonden) till en förstudie för att titta på möjligheterna att starta
en ny verksamhet för unga vuxna som ska vara knuten till arbetsmarknaden. En
väg ut ur hemlösheten kan vara att gå via arbetsmarknadsåtgärder.
Statistik unga vuxna
Antalet unga vuxna hemlösa har ökat under ett par års tid. Statistiken ser ut på
följande sätt.
Enligt stadens senaste kartläggning av hemlösa 15 april 2008 var antalet 298 unga
vuxna 20-25 år, dvs. 9 % av samtliga hemlösa. Av dessa bodde 84 personer i mer
osäkra boendeformer som tillfälligt kontraktslöst boende hos släkt och vänner,
camping, hotell, vandrarhem och härbärgen. Övriga bodde i träningslägenheter,
stöd- och omvårdnadsboenden eller genomgick behandling på behandlingshem
eller fanns i familjevård. Ett antal befann sig också på häkte, fängelse eller
motsvarande.
Vid stadens tidigare räkningar 2004 och 2006 togs inte uppgifter fram över unga
vuxna 20-25 år, utan endast ålderintervallet 20-29 år. Den 30 mars 2006 fanns
14 % i gruppen 20-29 år. Vid kartläggningen 2008 fanns 15 % i gruppen 20-29 år.
Årsstatistiken över unga vuxna upp t.o.m. 24 år som bor på härbärge ser ut på
följande sätt. Se också bifogad statistik med grafer.
År 2004 3,2 % (74 personer)
År 2005 3 % (79 personer)
År 2006 5,5 % (110 personer)
År 2007 5 % (61 personer jan-maj)
År 2007 5 % (77 personer juni-dec)
År 2008 4,7 % (86 personer jan-okt)
Antalet unga vuxna för de två perioderna 2007 kan tyvärr inte summeras, då det
kan röra sig om samma personer. Anledningen är att det år 2007 infördes ett nytt
rapporteringssystem.
Synpunkter på förslag till uppdrag
Frågan om att sätta en åldersgräns nedåt på härbärge kan diskuteras. I praxis har
staden en åldersgräns på 20 år, och därtill en ambition att inte placera unga vuxna
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under 25 år på härbärge. Unga under 20 år på härbärge är ovanligt, varje år
placeras mellan noll och sex personer mycket tillfälligt på härbärge, ofta bara
någon enstaka natt. I dessa fåtal fall handlar det uteslutande om mycket
svårplacerade unga vuxna 18-20 år, som har en multiproblematik. För dessa finns
inga alternativa akutplaceringar, utom Giovanni Minne, som inte alltid har plats i
beredskap. Placering på hotell eller vandrarhem är inte heller möjliga i dessa fall.
Förvaltningen följer redan idag utvecklingen av antalet unga vuxna på härbärge,
dels genom den rapportering som härbärgena dagligen lämnar in till förvaltningen,
dels särskilt noga genom projektet ”unga vuxna på härbärge”. Det är därför
mycket enkelt att mer regelbundet än idag presentera statistik för nämnden.
Förslagsvis kan en sådan redovisning ske i samband med tertialrapporterna, dvs.
redan vid tertial 1 år 2009.
Förvaltningen anser i övrigt att mycket av det som efterfrågas i skrivelsen med
unga vuxna på härbärge idag sker i det pågående projektet. I den slutrapport av
projektet som förvaltningen ska presentera för nämnden nästa år kommer olika
frågor att tas upp:
resultat som uppnåtts på individnivå
analys av varför gruppen unga vuxna ökat de senaste åren
förslag på ett åtgärdsprogram för hur en fortsättning av arbetet med unga
vuxna ska se ut

Bilagor
1. Skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v) ”Unga vuxna
hemlösa” 2008-09-18
2. Statistik med grafer:
Unga vuxna 20-24 år fördelat på kön (antal och andel)
Unga vuxna 20-24 år i förhållande till samtliga på härbärge (antal och andel)
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