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Svar på skrivelse om äldre bostadslösa
Förslag till beslut
Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Lisa Carlsson (S) Norma Aranda de Gutiérrez (S) Mario Chahrestan
(S) Shuta Bari (S) Peter Engberg (S) önskar i en skrivelse till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, 2021-09-24 få svar på frågor
gällande åtta enskilda individer som rapporterats som hemlösa inom
avdelningen för äldreomsorg. Socialdemokraterna vill även veta hur
förvaltningen arbetar kring äldre i hemlöshet.
Förvaltningen redogör kortfattat hur förvaltningen tillsammans med
socialförvaltningen och Stockholm stad arbetar förebyggande och
aktivt med stöd till äldre hemlösa. Vidare besvaras frågeställningen
med åtgärder som vidtagits och det fortsatta arbetet som pågår i
dagsläget.
Bakgrund
Lisa Carlsson (S) Norma Aranda de Gutiérrez (S) Mario Chahrestan
(S) Shuta Bari (S) Peter Engberg (S) önskar i en skrivelse till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 21-09-24 få svar på frågor
gällande information om åtta enskilda individer som rapporterats
som hemlösa inom avdelningen för äldreomsorg.
Socialdemokraterna vill även veta hur förvaltningen arbetar kring
äldre i hemlöshet.
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Ärendet
I skrivelsen framgår information om att äldre inom avdelningen för
äldreomsorg är hemlösa. Socialdemokraterna vill veta hur
förvaltningen arbetar i syfte att erbjuda personerna tak över
huvudet, vidare efterfrågas hur förvaltningen arbetar förebyggande
med äldre som riskerar att bli hemlösa.
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Frågorna besvaras i detta tjänsteutlåtande.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen redovisar frågeställningar och svar enligt följande:
Stockholms stad

Personer som är hemlösa ska i första hand/främst vända sig till/söka
hjälp hos stadsdelsförvaltningen där de senast var skrivna. Personer
som inte har haft kontakt med en stadsdelsförvaltning under de
senaste två åren ska vända sig till socialförvaltningens enhet för
hemlösa. Stadsdelarna och den centrala enheten för hemlösa i
Stockholm stad arbetar uppsökande i syfte att erbjuda stöd. Det är
stadsdelsförvaltningen eller enheten för hemlösa som utreder
behovet av stöd och som fattar beslut om bistånd i form av olika
boendeinsatser.
Socialnämnden
Socialnämnden tar regelbundet tagit fram statistik över personer
som lever i hemlöshet i Stockholms stad. Strukturerade
kartläggningar genomförs för att identifiera hemlöshetens
omfattning och utveckling vartannat år. Kartläggningarna beskriver
hemlöshetssituationen under ett särskilt mätdygn, vilket ger en
ögonblicksbild av situationen i staden det datumet. Senaste
mätningen genomfördes den 25 september 2020[1]. Resultatet av
mätningen och kartläggningen visade att Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning inte hade äldre personer som var hemlösa i
enlighet med socialnämndens definition av hemlöshet
Stadsledningskontorets juridiska avdelning ansvarar för att se till att
individer som saknar anknytning till stadsdel och inte är
folkbokförda får stöd av stadsdelsförvaltningarna. November 2020
samt mars 2021 tilldelades Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
ansvaret för två enskilda individer som saknade anknytning och
som inte var folkbokförda i Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning. Individerna var enligt socialnämndens
definition hemlösa.
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Beställarenheten på förvaltningens avdelning för äldreomsorg
arbetar förebyggande och motiverande för att tillgodose äldres
behov utifrån socialtjänstlagen. För att äldre med behov av stärkt
[1]

Kartläggning - Personer i hemlöshet i Stockholms stad 25 september 2020
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och förebyggande stöd har beställarenheten tillsammans med
enheten inom avdelningen för vuxna startat ett samverkansprojekt.
Hösten 2020 genomfördes en översyn på beställarenheten inom
avdelningen för äldreomsorg. Syftet var att bland annat identifiera
enskilda individer, som vid tidpunkten var aktualiserade inom
äldreomsorgen och hade behov av stärkta förebyggande insatser,
samt behov av insatser från enheter inom exempelvis ekonomiskt
bistånd, missbruk och socialpsykiatri. I samband med översynen
identifierades sammanlagt åtta enskilda individer med behov av
stärkt stöd förenat med en ohållbar boendesituation. Sex enskilda
individer hade vid tillfället stärkta förebyggande insatser på grund
av vräkningshot, personerna bedömdes inte vara hemlösa enligt
socialnämndens definition.
Stadsledningskontorets juridiska avdelning ansvarar för att se till att
individer som saknar anknytning till stadsdel och inte är
folkbokförda får stöd av stadsdelsförvaltningarna. November 2020
samt mars 2021 tilldelades stadsdelsförvaltningen ansvaret för två
enskilda individer som saknade anknytning och som inte var
folkbokförda. Individerna var enligt socialnämndens definition
hemlösa, i enlighet med socialtjänstlagen beviljades båda plats på
särskilda boenden. Dock valde en av dem att inte bo kvar vilket
innebar att hen åter blev hemlös.
Inom socialtjänsten ska frivillighet och självbestämmande vara
vägledande vilket innebär att beställarenheten i dagsläget fortsätter
att aktivt motivera hen till att ta emot stöd och insatser. För att
stärka skyddet samverkar beställarenheten med andra instanser,
bland annat primärvård, psykiatri, polis i syfte att stärka stödet.
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