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Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Utifrån en diskussion i media om social dumpning har Eva
Fagerhem m.fl. (S) ställt frågor till förvaltningen. Förvaltningen
redogör för de riktlinjer och regelverk som berör området och för
förvaltningens arbete med barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden
och hemlösa barnfamiljer som också uppbär försörjningsstöd.
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
Den 2 februari 2020 publicerade Aftonbladet en artikel om en familj
som fått ekonomiskt bistånd till hyror för en lägenhet i Värmland
och rådet att flytta dit. Mannen uppges ha sagt upp sig från sitt
arbete i Stockholm för att flytta. Utifrån denna artikel ställer Eva
Fagerhem m.fl. (S) följande frågor:
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Hur ser stadens riktlinjer ut på detta område, hur förhåller vi
oss till social dumping?



Är det i linje med stadens policy att erbjuda ekonomiskt stöd
för att förmå människor som saknar bostad att flytta till
andra delar av landet?



Om ja, var och vem har fattat detta beslut?

Riktlinjer och regelverk
Socialtjänsten har inget generellt ansvar för bostadsanskaffning och
heller ingen rätt eller befogenhet att ordna bostad och flytt utan den
enskildes medverkan och godkännande.
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Det finns inga skrivningar i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som
benämner begreppet ”social dumpning”. Arbetet med ekonomiskt
bistånd utgår ifrån att målet alltid är att den sökande så fort som
möjligt ska ordna egen försörjning och riktlinjerna tar upp att man i
vissa fall kan kräva flyttning till en ort där den enskilde kan få
arbete.
I Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd finns vägledning
för hur socialtjänsten ska bedöma skäliga boendekostnader. Man tar
upp bland annat upp att ansökan om en oskäligt hög boendekostnad
för exempelvis boende på hotell kan avslås om hushållet kan ordna
billigare boende på annat sätt eller om kommunen kan anvisa ett
annat, billigare alternativ. I både stadens riktlinjer och i
Socialstyrelsens handbok lyfts barnperspektivet fram, särskilt
kopplat till boendefrågor. Stadens riktlinjer tar upp att man som
undantag kan bevilja förskottshyra eller depositionshyra för att
möjliggöra att ett hushåll får teckna kontrakt.
Förvaltningens arbete med hemlösa barnfamiljer och
barnfamiljer i otrygga boendeförhållanden
Det förekommer att hemlösa barnfamiljer är tvingade att bo i
tillfälliga lösningar som vandrahem eller liknande. Detta är en akut
lösning som får negativa konsekvenser då den medverkar till att de
vuxna får svårare att ordna egen försörjning och för barnen är det
svårt att leva ett vanligt socialt liv med förskola, skola,
fritidsaktiveter och kamrater. I vissa fall kan förvaltningen erbjuda
boende genom SHIS med ett så kallat stadsdelskontrakt som ger en
tillfällig lösning av boendesituationen under maximalt 5 år. Denna
lösning är förbehållet grupper som har särskilda svårigheter att själv
ordna bostad utifrån fattigdom och sociala problem. Det finns ett
starkt intresse att göra tiden på vandrarhem eller liknade så kort som
möjlig både för enskilda vuxna och barnfamiljer och ekonomiskt
bistånd till tillfälligt boende på vandrarhem eller liknade ges endast
om den enskilde själv inte kan ordna med annan bostad.
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Bolotsfunktionen inrättades i förvaltningen utifrån en satsning i
budget för 2018 där stadsdelsnämnderna skulle säkra att
barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden fick stöd att hitta ett mer
varaktigt boende. Inom förvaltningen, på enheten för beroendevård
och ekonomiskt bistånd finns två medarbetare som arbetar som
bolotsar. I deras uppdrag ingår att matcha, i första hand barnfamiljer
med osäkra boendeförhållanden eller familjer i hemlöshet till
kontakter med hyresvärdar som har lediga bostäder. De kan röra sig
om lägenheter med förstahandskontrakt, hyra av småhus eller
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lägenheter med andrahandskontrakt. Bostäderna kan vara belägna i
Stockholm, i Stockholmsregionen eller i andra delar av landet.
Bolotsarna har god kunskap om bostadsmarknaden och har byggt
upp ett brett kontaktnät med hyresvärdar. Matchningen är viktig;
familjer som har behov av att bo i Stockholmsregionen ges inte
förslag som skulle innebära en flytt till en annan del av landet.
Behovet av bostad i Stockholmsregionen kan se olika ut. Det kan
röra sig om att man har arbete eller studier i Stockholm eller andra
förhållanden som knyter familjen till Stockholm. Möjlighet att
pendla till och från arbete beaktas. I andra fall, där det inte finns
starka band till Stockholmsregionen kan förslag på bostäder ute i
landet ges. Grundläggande för bolotsverksamheten är att det alltid
är den enskilde som själv väljer om hen vill ha kontakt med den
föreslagna hyresvärden, om hen vill gå på visning av den aktuella
bostaden och i slutändan teckna kontrakt med hyresvärden och
flytta. Det förekommer inte att förvaltningen anvisar eller hyr ut
bostäder i bolotsverksamheten. Svaret på frågan i skrivelsen, har
stadsdelsförvaltningen hanterat någon kommuninvånare på samma
sätt som stadsdelsförvaltningen i Rinkeby – Kista hanterat Yonas är
nej.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Toni Mellblom
avdelningschef

Bilagor
Skrivelse om ”social dumping” från Eva Fagerhem m.fl. (S)
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