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Riktlinjer för boendefrågor inom socialtjänsten
Beslutsunderlag
 Förslag till riktlinjer för bistånd till boende inom socialtjänsten
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 6 december 2017
Tillkommande beslutsunderlag
Vänsterpartiets skrivelse den 19 december 2017
Sammanfattning
Bostadsbristen leder till att alltfler personer står utanför den reguljära
bostadsmarknaden och många bostadslösa personer vänder sig till socialtjänsten för
att få hjälp med bostad. Det är därför nödvändigt med tydliga riktlinjer som
beskriver under vilka förutsättningar som enskilda kan beviljas bistånd till boende
samt preciserar de målgrupper som kan beviljas insatser.
De föreslagna riktlinjerna innebär ett förtydligande av gällande rätt, d.v.s. lagar,
förarbeten och rättspraxis och i förekommande fall en beskrivning över vilka
förutsättningar som nämnden anser ska gälla för vissa bistånd.
Det är framförallt boendeinsatser i form av tillfälligt boende, träningslägenhet och
försökslägenhet (kallades tidigare för socialt kontrakt) samt tidsbegränsat tillfälligt
boende vid akuta situationer som behandlas i riktlinjerna.
Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som ett stöd i handläggningen
genom att skapa ett enhetligt synsätt vid utredning och bedömning så att enskildas
ansökningar om bistånd till bostad behandlas på ett likartat och rättssäkert sätt.
Riktlinjerna redogör även för stadens bostadsansvar till nyanlända och asylsökande.
Dessa riktlinjer innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en
individuell prövning av sin biståndsansökan, de är vägledande och gäller inte utan
undantag.
Riktlinjerna föreslås börja gälla från och med 1 januari 2018 och revideras årligen.
Social- och arbetsmarknadsnämndens överläggning
Yrkanden
Jesper Wiklund (V) yrkar att ärendet återremitteras så att skrivningen i enlighet med
Vänsterpartiets skrivelse den 19 december 2017 inkluderas. Faller
återremissyrkandet yrkar Jesper Wiklund (V) på avslag.
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Propositionsordning
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag. Därefter konstaterar ordföranden att två förslag
föreligger, dels det utsända förslaget och dels det av Jesper Wiklund (V) framställda
avslagsyrkandet. Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att
social- och arbetsmarknadsnämnden bifaller det utsända förslaget.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Förslag till riktlinjer för bistånd till boende inom socialtjänsten godkänns
och börjar gälla från och med 1 januari 2018.
2. Riktlinjerna revideras årligen.
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