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Uppföljning av utflytt från Bjällerkransen
Svar på skrivelse från (V) och (S)
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem (S) har i en skrivelse från
den 12 mars 2020 ställt frågor om de nyanlända som under 2020 ska
flytta ut från SHIS boende Bjällerkransen då de uppnått den
maximala boendetiden om 5 år. I tjänsteutlåtandet redogör
förvaltningen för förvaltningens ansvar och arbetet med detta.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg. Ärendet tas
upp i lokal samverkansgrupp den 7 april 2020 och i rådet för
funktionshinderfrågor den 16 april 2020.
Ärendet
Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem (S) har i en skrivelse från
den 12 mars 2020 ställt frågor om de nyanlända som under 2020 ska
flytta ut från SHIS boende Bjällerkransen då de uppnått den
maximala boendetiden om 5 år.
I texten nedan redogör förvaltningen för förvaltningens ansvar i
sammanhanget och för hur man arbetar med frågan tillsammans
med SHIS.
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Ansvaret för mottagandet av nyanlända i Stockholms stad är
fördelat på flera parter. Intro Stockholm är en enhet inom
socialförvaltningen som har i uppdrag att möjliggöra bosättning för
nyanlända som anvisats till Stockholm och som prövar rätten till
initialt ekonomiskt bistånd i avvaktan etableringsersättning. De
nyanlända får socialt stöd och praktisk hjälp i samband med
bosättning och erbjuds samhällsinformation och introduktion. Intro
Stockholm står för det initiala mottagandet av kvotflyktingar.

Tjänsteutlåtande
Dnr HL 2020/155
Sida 2 (3)

SHIS (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) driver anläggningar med
genomgångsboenden för nyanlända. SHIS:s uppdrag innefattar
förutom att hyra ut bostäderna att ge stöd i bostadssökande och
erbjuda boskola för de boende. Vuxenutbildning Stockholm
ansvarar för undervisning i svenska för invandrare (SFI) och för
samhällsorientering för nyanlända. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar
för kompletterande samhällsvägledning för nyanlända. HägerstenLiljeholmens stadsdelsförvaltning har utifrån detta uppdrag två
samhällsvägledare anställda och har i projektform med stöd av
Länsstyrelsen byggt upp samarbete med föreningar inom
stadsdelsområdet. Stadsdelsförvaltningen driver även en
introduktionsförskola.
Kontraktstiden för en genomgångsbostad inom SHIS är högst 5 år
och när hyresavtalet upphör finns inte någon möjlighet till
förlängning av kontraktet. Hushållen ansvarar själv för att ha en
plan för sitt bostadssökande och för att hitta en lösning på den
ordinarie bostadsmarknaden. Stadsdelsförvaltningen har inget
generellt ansvar för att ordna boende till bostadslösa och har heller
inga lägenheter eller rum att hyra ut.
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Sedan hösten 2019 samarbetar förvaltningen med SHIS rörande
utflyttningen. Samarbetet utgår ifrån en kartläggning av hushållens
resurser och behov som genomförts av SHIS bovärd.
Stadsdelsförvaltningen har utökat bemanning vad gäller bolots och
lagt mer resurser på den boskola som finns inom enheten för
beroendevård och ekonomiskt bistånd. Förvaltningens
samhällsvägledare har utökat tiderna då de är tillgängliga på
Bjällerkransen och gjort det möjligt för bovärden att boka in enskild
tid hos samhällsvägledare direkt för de hushåll som efterfrågar det.
Förvaltningen och SHIS följer upp på individnivå var annan vecka.
Uppföljningsmötenas funktion är att säkerställa att alla hushåll har
en egen planering och att de får stöd och vägledning i frågan från
bovärd, samhällsvägledare, i förekommande fall socialsekreterare,
boskola och bolots. Resursen bolots har visat sig vara mycket
framgångsrik för de hushåll som behöver extra stöd med att hitta ett
lämpligt alternativ. I bolotsen uppdrag ingår att ha god kunskap om
hur bostadsmarknaden fungerar, ha ett brett kontaktnät med
hyresvärdar och sedan matcha den bostadssökande till en bostad
som passar hushållet vad gäller geografiskt läge, storlek och
hyreskostnad.
Av de 16 hushållen har nu 7 ordnat annan bostad. Ett ensamhushåll
har sagts upp av SHIS på grund av obetalda hyror. Så vitt
förvaltningen vet har ingen av de som flyttat slutat arbeta eller
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studera pga. flytten. Samtliga har flyttat inom pendlingsavstånd från
Stockholm.
Samhällsvägledarna och/eller bolotsen kan ge vägledning och stöd i
kontakten med hyresvärden och ger vägledning i kontraktsskrivande
så att risken minskar för att man hamnar hos en oseriös hyresvärd
eller blir lurad. Det är viktigt att framhålla att det är det enskilda
hushållet som själv avgör vart man väljer att flytta. Det är också så
att ju längre ett hushåll väntar med att planera och genomföra
flytten ju större är risken för att hushållet står med begränsade
valmöjligheter som innebär sämre alternativ.
Förvaltningen driver ett projekt med stöd av länsstyrelsen som
fokuserar på att skapa förutsättningar för en så bra och skonsam
flytt till ett nytt bostadsområde eller en ny ort som möjligt. Projektet
syftar till att ge den avflyttande familjen stöd och vägledning i att
hitta fram till bland annat föreningar och fritidsaktiviteter på den
nya bostadsorten.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen planerar att följa upp den omfattande utflyttningen
som kommer att ske 2021 på liknande sätt som beskrivs ovan.
Förvaltningen ser dock problem med hur förvaltningens resurser i
form av samhällsvägledare, bolots och boskola ska räcka till för att
täcka behovet hos det stora antalet hushåll.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Toni Mellblom
avdelningschef

Bilagor
Skrivelse från (V) och (S) om uppföljningen av utflytten från
Bjällerkransen
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