
Svar på Interpellation från 

Ann-Christine Furustrand och Ingela Westerlund 

Hur hanteras hemlösheten i Österåker 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

I den kartläggning som socialstyrelsen har gjort så har de utgått ifrån 4 olika 
situationer samt är en nationell kartläggning inom flera områden såsom ex Landsting, 
privata aktörer. 

Akut hemlöshet 

Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller 
motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler. Utomhus, trappuppgångar, tält eller 
motsvarande. 

Institutionsvistelse och stödboende 

En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SIS-
institution eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom 
tre månader efter mätveckan, men utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. (Hit 
räknas även personer som skulle ha skrivits ut eller flyttat ut, men som är kvar på grund av 
att de inte har någon bostad ordnad.) 

Långsiktiga boendelösningar 

En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning som försökslägenhet, 
träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att 
personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om 
boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, särskilda 
villkor eller regler. 

Eget ordnat kortsiktigt boende 

En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har 
tillfälligt (kortare än 3 mån efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos 
privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta 
skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätveckan. 
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Vid min kontroll under dec 2017 så hade vi i Österåker en person boende på vandrarhem. En 
hel del personer i de 4 ovanstående kategorierna kommer aldrig till kännedom för 
socialtjänsten då de ordnar sitt boende själva som ex vid skilsmässa där en behåller 
bostaden och de andra ordnar sitt boende själv, ungdomar m.fl. som är inneboende eller bor 
hos kompisar, släkt och vänner. När det gäller familjer med barn där socialtjänsten är 
inkopplad så ser socialtjänsten alltid över situationen och att situationen anpassas efter 
densamma så att boendefrågan löses på ett för situationen lämpligt sätt. 

Grundprincipen i socialtjänstlagen är att varje människa i första hand har ett eget ansvar för 
sitt liv, varför den enskilde måste utnyttja alla möjligheter som står honom eller henne till 
buds. Den enskilde måste också planera sitt liv efter sina egna förutsättningar. 

Socialtjänsten har tillgång till ett antal lägenheter s.k. sociala kontrakt där socialtjänsten i 
princip går i borgen för hyra och ev. åverkan på bostaden gentemot hyresvärden. 

Socialnämnden och förvaltningen arbetar aktivt med alla typer av svårigheter avseende 
personer med missbruk, skuldrådgivning, psykiska funktionshinder, socialt utanförskap osv 
varav bostad kan vara ett av problemen som ingår. 

Så slutsatsen blir att vi inte har några ytterligare kända fall av akut hemlöshet som 
finns i Österåker utöver 1 person på vandrarhem i dec. 2017, förutom de som vi har 
placerade på institutioner, sociala kontrakt och de som finns inom andra huvudmäns 
organisationer som ex kriminalvården, landsting osv. 

Christina Funhammar 

Ordförande Socialnämnden 

2 



^ 2ort 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2017-12-04 201? -12- V 
D.nr; 

Interpellation till 
Christina Funhammar (M) ordförande i Socialnämnden 

Hur hanteras hemlösheten i Österåker ? 

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en ny nationell kartläggning 
av hemlösheten i Sverige. Kartläggningen omfattar personer med svenskt 
medborgarskap och personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i 
Sverige och som befann sig i hemlöshet under vecka 14 (3-9 april) 2017. 

I kartläggningen ingår personer som befann sig i någon hemlöshetssituation oc h som 
var aktuella hos socialtjänsten eller andra myndigheter under kartläggningsveckan, 
eller som vårdgivare, organisationer med mera, mötte under den veckan. 

Nyligen presenterade Socialstyrelsen kartläggningen över antalet människor som 
saknar eget tak över huvudet. Uppgifterna kommer från kommuner, landsting, 
trossamfund, frivilligorganisationer. 

Av undersökningen framgår att den akuta hemlösheten har ökat och Socialstyrelsens 
rapport visar att det i Österåker finns 71 personer som är hemlösa. 

Socialtjänsten har en viktig roll när det gäller insatser för att förebygga avhysningar 
och utgör en be tydelsefull del i samhällets samlade insatser mot hemlöshet 

Mot bakgrund av Socialstyrelsens kartläggning och uppgift om att det i Österåker 
finns 71 hemlösa önskar vi veta vad du som ordförande har för tankar om och 
konkreta förslag till, att så lång som möjligt se till att alla i Österåker har tak över 
huvudet ? 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrand 
Ingela Westerlund 


