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Social- och arbetsmarknadsnämnden

Handlingsplan mot hemlöshet
Beslutsunderlag
Utredning Hemlöshet 2016 den 9 mars 2016
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 9 mars 2016
Sammanfattning
Handlingsplanen mot hemlöshet utgår ifrån Socialstyrelsens definition av hemlöshet
och utestängning från bostadsmarknaden. Som grund för handlingsplanen finns en
utredning som beskriver aktuella förutsättningar beträffande hemlöshet i
Sundbyberg. Båda dokumenten togs fram under hösten 2015 och har uppdaterats i
mars 2016.
I handlingsplanen beskrivs inriktningen för förvaltningens åtgärder mot hemlöshet
samt ansvar och plan för uppföljning. En central målsättning är att inga barn ska
behöva bli direkt berörda av avhysning/vräkning. Antalet barn som drabbas av
vräkning har minskat under perioden 2012-2015 liksom antalet vräkningar generellt,
vilket kan kopplas till det förebyggande arbetet som bedrivs i Sundbyberg. I
handlingsplanen berörs även stadens arbete med utsatta EES-medborgare, vilket är
en grupp som inte ryms inom socialstyrelsens definition av hemlöshet.
Förslag till beslut
1. Handlingsplan mot hemlöshet godkänns.
Christian Foster
Förvaltningschef
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Handlingsplan mot hemlöshet
Inledning
Social- och arbetsmarknadsnämndens handlingsplan mot hemlöshet gäller för
perioden 2016-2018. Handlingsplanen utgår ifrån Socialstyrelsens definition av
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Handlingsplanen är framtagen
i beaktande av stadens övriga arbete med utsatta EES-medborgare som inte ryms
inom Socialstyrelsens definition av hemlöshet.
En central målsättning är att inga barn ska behöva bli direkt berörda av
avhysning/vräkning. Antalet barn som drabbas av vräkning har minskat under
perioden 2012-2015 liksom antalet vräkningar generellt, vilket kan kopplas till det
förebyggande arbetet som bedrivs i Sundbyberg.
Hemlöshet är generellt vanligt bland personer som har kontakt med socialtjänsten.
Av 675 aktuella ärenden i enheten ekonomiskt bistånd är 22 procent (147 ärenden)
registrerade som ”bostadslösa”, eller som boende i ”socialt kontrakt” eller ”boende
i andra hand”. Av missbruksgruppens 85 aktuella ärenden är sammanlagt 67 procent
(57 ärenden) registrerade som ”bostadslös”, ”inneboende” eller som boende i
”socialt kontrakt”. För närvarande får ett tjugotal familjer hjälp i form av tillfälligt
och akut boende. Förvaltningen har sammanlagt 150 sociala kontrakt, varav 60
procent avser barnfamiljer, resterande är ensamstående.
Nedan beskrivs förvaltningens åtgärder för att motverka hemlöshet.
Åtgärder mot hemlöshet
Tillfälligt akut boende
Åtgärd: Tillfälligt akut boende ska erbjudas utifrån individuell bedömning av
behovet, som en insats då andra alternativ saknas. Stöd till mer långsiktiga
boendelösningar ska erbjudas.
Ansvar: Avdelningschef (myndighet)
Uppföljning: I samband med verksamhetsberättelsen
Sociala kontrakt
Åtgärd: Socialt kontrakt ska erbjudas utifrån individuell bedömning av behovet.
Insatser ska ges för att ordna boendelösningar på den ordinarie bostadsmarknaden,
i samarbete med bostadsföretag.
Ansvar: Avdelningschef (myndighet)
Uppföljning: I samband med verksamhetsberättelsen
Vräkningsförebyggande samarbete med bostadsföretag
Åtgärd: Arbetet ska bedrivas enligt de rutiner som nu finns. Målsättningen är att inga
barn ska drabbas av vräkning, samt att antalet vräkningar generellt ska fortsätta att
minska.
Ansvar: Avdelningschef (myndighet)
Uppföljning: I samband med verksamhetsberättelsen
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Boendestöd
Åtgärd: De boendestödsinsatser som ges ska vara en del av det förebyggande arbetet
mot hemlöshet.
Ansvar: Avdelningschef (utförare)
Uppföljning: I samband med verksamhetsberättelsen
Budget- och skuldrådgivning
Åtgärd: Personer som är eller riskerar att bli hemlösa på grund av ekonomiska
problem, är en prioriterad målgrupp för insatser i form av budget och
skuldrådgivning samt skuldsanering och ska behandlas med förtur.
Ansvar: Avdelningschef (stöd och utveckling)
Uppföljning: I samband med verksamhetsberättelsen
Samverkan med frivilligorganisationer
Åtgärd: Förvaltningen ska underlätta de frivilliga organisationernas insatser mot
hemlöshet, genom ekonomiska bidrag till verksamheternas uppsökande och
stödjande arbete och genom samverkan i lokala nätverk.
Ansvar: Avdelningschef (myndighet)
Uppföljning: I samband med verksamhetsberättelsen
Utsatta EES-medborgare som inte omfattas av socialstyrelsens definition
av hemlösa
Kommunstyrelsen i Sundbybergs stad har i beslut den 13 april 2015 gett
stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en plan kring hemlöshet och insatser
riktade mot fattiga EES-medborgare, inklusive arbetet i samband med eventuella
avhysningar. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen är delaktig i detta arbete.
Regeringen utsåg den 29 januari 2015 en nationell samordnare för frågan om utsatta
EES-medborgare. Samordnarens uppdrag upphörde den 1 februari 2016 och i
slutredovisningen framhölls behovet av uppsökande arbete i förhållande till utsatta
EES-medborgare för att avvärja akuta nödsituationer: ”I detta arbete bör också
informeras om det regelverk som gäller bland annat kring illegala bosättningar. Uppsökandet
måste inte utföras av kommunen själv, utan kan ske i form av ett gott samarbete med exempelvis
de kyrkor eller föreningar som har närmast kontakt med de utsatta EU-medborgarna i aktuell
kommun. En person utan uppehållsrätt i Sverige kan ansöka om socialt bistånd för att få akut
hjälp. Det akuta biståndet består oftast av mat, hemresa eller akut boende. En individuell
utredning och biståndsbedömning ska alltid göras innan beslut tas om att bevilja eller avslå en
ansökan om nödbistånd”. I bedömningen av rätt till akut hjälp, t.ex. i samband med en
eventuell avhysning, ska socialtjänsten ta särskild hänsyn till barnperspektivet.
Sundbybergs sociala nätverk
Sundbybergs stad erbjuder stöd i olika former till personer som är hemlösa eller på
annat sätt utsatta. Staden ger även bidrag till föreningar och samverkar med sådana
som bedriver uppsökande verksamhet för hemlösa och utsatta personer.
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Tillsammans med social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sundbybergs stad har
Sundbybergs sociala nätverk bildats med följande parter:
- ABF/Sundbyberg
- Centrumkyrkan i Sundbyberg
- Frälsningsarmén i Sundbyberg
- Lions i Sundbyberg
- Svenska kyrkan i Sundbyberg
- Tillsammans i Sundbyberg
- Verdandi
Avsikten med nätverket är att parterna tillsammans ska arbeta för de utsatta i
Sundbybergs stad utifrån allas lika möjlighet, värde och rättigheter. Verksamheten är
också öppen för EU-medborgare som befinner sig i hemlöshet eller annan utsatt
situation.

4 (4)

