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Bostad först
Socialnämnden i Täby har sedan 2010 i enlighet med regeringens strategi för att
motverka hemlöshet vidtagit flera åtgärder.
Efter beslut i socialnämnden startade Bostad först den 1juli 2011. Under en
period av tre år skulle missbruksenheten driva Bostad först och bevilja fem
personer lägenhet i verksamheten. Målgruppen är personer som lever i hemlöshet med beroendeproblematik samt har en betydande social och psykisk
funktionsnedsättning.
Bostad först utgör tillsammans med garantin för tak över huvudet (TÖG),
nattöppet och socialjouren kommunens satsning för att minska hemlösheten i
kommunen.
Bostad först är en arbetsmodell som utvecklats i New York för att motverka
hemlöshet. Kärnan i modellen är att den hemlöse först och främst ska erhålla en
egen bostad som ger den grundtrygghet som krävs för att ta itu med sina
problem. När den hemlöse erhållit sin lägenhet formas hjälpinsatser individuellt
runt denne. Genom ett nära samarbete med stödpersoner är det tänkt att den
boende successivt ökar ansvarstagandet för sitt liv.
För att bli aktuell för ett boende i Bostad först ska den hemlöse vara skriven i
Täby, sakna möjlighet att ordna bostad på annat sätt, vara intresserad av att
förändra sin situation och ha kontakt med stödpersoner.
Bostad först har pågått i tre år. Under den tiden har socialnämnden tagit del av
sju rapporter om hur arbetet fortskrider. Enligt den plan som föreligger har fem
personer beviljats boende. Idag har två av dessa skrivits ut på grund av
störningar. Ytterligare en person har nyligen beviljats inträde i Bostad först.
Missbruksenheten har under Bostads först verksamhetstid ökat sina kunskaper.
Det har skett genom den egna verksamheten, vidareutbildning samt att man tagit
del av Bostad först erfarenheter i andra kommuner. Nyligen gick missbruksenheten med i det landsomfattande nätverket för Bostad först.
Missbruksenheten har förstått att det är nödvändigt att förnya riktlinjer och de
rutiner som finns i verksamheten. Dessutom är det nödvändigt att utveckla och
fördjupa antagningsprocessen. Även metoder i det direkta arbetet med de
hemlösa är nödvändigt att utveckla.
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I en rapport om Bostad först (2013-05-30) som behandlades på socialnämndens
junimöte 2013 framgick att Bostad först är en kostnadseffektiv verksamhet. I
rapporten visas att kostnader för alternativa insatser skulle bli högre än de
befintliga för Bostad först. Dessa kostnader skulle belasta kommunen om Bostad
först inte existerat. Det är således ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att driva
Bostad först samtidigt som enskilda individers behov tillgodoses.
I nämnda rapport skattades behovet av nya lägenheter för Bostad först med ett
tillskott på 2 lägenheter per år. Det är en ungefärlig siffra. Lägenheter bör av den
anledningen tilldelas Bostad först ur det befintliga lägenhetsbeståndet utifrån de
behov som redovisas i kommunens boendeplan.
En utvärdering pågår för närvarande av Bostad först. Manualbaserade intervjuer
görs varje halvår med de boende. Instrumenten har tillsammans god evidens och
ger en bra uppfattning om eventuella förändringar hos individen.
När utvärderingen är klar kommer resultatet att redovisas för socialnämnden.
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att förlänga verksamheten Bostad först tills
vidare.
2. Socialnämnden beslutar att Bostad först tilldelas ytterligare lägenheter ur
det befintliga lägenhetsbeståndet utifrån de behov som redovisas i
kommunens boendeplan.
3. Socialnämnden beslutar att en rapport om verksamheten Bostad först
lämnas till socialnämndens möte i juni varje år.
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