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Svar på motion – ”Tak över huvudet”
Lena Dahl, Lars Tunberg och Barbro Lindberg, Folkpartiet liberalerna i
Täby, har till kommunfullmäktige inlämnat en motion där de yrkar att fullmäktige uppdrar åt socialnämnden att närmare undersöka och utreda behovet av åtgärder mot hemlöshet i Täby i syfte att föreslå konkreta sådana.
De skriver i motionen att då det är svårt att ange en exakt siffra när det gäller hemlösa är det också svårt att precisera önskemål och yrkanden varför de
vill att kommunen närmare undersöker vilka förhållanden som råder och
mer noggrant utreder vad som konkret kan göras. De tycker att det i Täby
ska finnas någon form av ”tak över huvudet” – garanti.
Socialstyrelsen har vid tre tillfällen undersökt hemlösheten i landet och
kommit fram till en definition. Definitionen innefattar fyra situationer enligt
följande







Situation 1. De som sover ute eller bor på härbärgen eller andra akutboenden, hotell, camping eller vandrarhem – de akut hemlösa.
Situation 2. De som inom tre månader ska skrivas ut från kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst,
landsting, privat vårdgivare, SiS -institution eller HVB -hem utan att ha
bostad ordnad inför utskrivning eller utflyttning.
Situation 3. De som har osäkra boendelösningar, med risk för framtida
hemlöshet - personer som vistades på behandlingsenhet eller i någon
form av stödboende. Utskrivning är inte planerad inom tre månader,
men bostad är inte ordnad inför eventuell framtida utskrivning eller utflyttning.
Situation 4. De som bor kontraktslöst hos släktingar eller bekanta eller
har andrahandskontrakt för kortare tid än tre månader. De har sökt hjälp
hos socialtjänsten eller annan organisation för att få hjälp med att lösa
sin boendesituation.

Hemlöshet är med denna definition omfångsrik och visar med den definitionen att det finns ett relativt stort antal hemlösa i Täby.
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Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av effektutvärderingar av boendelösningar för hemlösa med svåra problem. Den arbetsform som verkar mest
framgångsrik är en permanent boendelösning för den hemlöse kombinerat
med ett individuellt behovsanpassat stöd. Den trygghet som ett boende med
eget kontrakt innebär har visat sig påverka resultatet av övriga insatser i boendet i positiv riktning.
Det finns idag ett brett utbud av insatser inom socialnämndens verksamheter som tillgodoser många behov. När det gäller att kunna få en lägenhet eller ett stödboende är det förbundet med krav och regler som alla inte klarar
av. De flesta hemlösa kan tillgodogöra sig de insatser som erbjuds, men det
finns en mindre grupp som är svår att hjälpa och som det inte finns specifikt
utformade insatser för, det gäller de akut hemlösa, uteliggarna, de tillfällighetsboende. Det är dessa människor som är mest utsatta och som har störst
behov av en ”tak över huvudet - garanti”. Det är dessa människor som är
den mest belastade gruppen vad gäller missbruk och psykiatriska problem.
I Täby finns det cirka 10 personer som är akut hemlösa utifrån socialstyrelsens definition. Det är främst män som i genomsnitt är strax under 50 år. De
har oftast ett tungt missbruk kombinerat med någon form av psykiatrisk
problematik. Somatiska problem är också vanligt förekommande. En del av
dem har periodvis fått olika former av bistånd såsom missbruksbehandling,
stödboende, ekonomiskt bistånd. Någon eller några har vårdats enligt lagen
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.
Inom socialnämnden drivs i projektform det socialmedicinska teamet. Teamet som startade sin verksamhet i juli 2008 och ska drivas i två år har till
uppgift att minska institutionsplaceringar av missbrukare. Detta ska ske genom att, dels verka för boende åt hemlösa, dels verka för att missbrukare
som är hotade av vräkning ska kunna kvarstanna i sina boenden. Till stor
del består verksamheten av boendestöd och samverkar med verksamheten
på dagcentralen som utökat sina öppettider. Teamet har sedan starten lyckats med att få boende till 4-5 personer. En av dessa tillhör de akut hemlösa
bostadslösa.
Det finns dokumenterat verksamma metoder (manualbaserade) som kan användas i arbete med akut hemlösa. Tre av dessa är CRA (Samhällskongruent förändringsarbete), ACT (Aktivt uppsökande samhällsbaserad behandling och rehabilitering )och Integrerad behandling. Dessa riktar sig speciellt
till personer med dubbeldiagnos, d.v.s. personer som har allvarlig psykiatrisk problematik och missbruk. Case managers använder sig av ovanstående
metoder men även andra som är lämpliga i arbetet med akut hemlösa.
Det finns inga färdiga eller generella lösningar för akut hemlösa personer.
När det gäller hemlösheten i Täby kommun kommer socialnämnden att intervjua personer som är akut hemlösa och det resultatet kan utgöra underlag
för hur det fortsatta arbetet ska se ut.
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ”Tak över
huvudet”, som inlämnats av Lena Dahl, Lars Tunberg och Barbro Lindberg,
Folkpartiet liberalerna i Täby, anses besvarad med de aktiviteter socialnämnden gör och planerar att göra och som redovisats i tjänsteutlåtande
2009-10-26.

Lisbeth Sämå
Socialchef

Kotte Wennberg
Enhetschef

3(3)
Dnr

