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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Charlotte Svanhem

2021-02-24

Dnr SON 2020-196
Dnr KS 2019-996

Social- och omsorgsnämnden

Öppna ett akutboende för hemlösa, svar på motion (MP)
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att social- och omsorgsförvaltningen
kommer att väga in behovet av bemannat akutboende i samband med
redovisning av uppdraget att ta fram en boendestrategi under 2021 för
social- och omsorgsnämnden.
Ärende
Birgitta Rydhagen (MP) och Rebecka Hovenberg (MP) föreslår i en motion
daterad 2019-12-16 att:


Linköpings kommun startar ett bemannat akutboende för hemlösa
oavsett livssituation

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Motionen motiveras bland annat med att rätten till bostad ingår i Förenta
Nationernas Mänskliga Rättigheter artikel 25 om levnadsstandard. Den som
lever utan en egen bostad är mycket utsatt, det är svårt att sköta ett arbete och
barn som lever i sådana förhållanden har mycket svårt att ha en stabil
skolsituation. Svårigheter på arbetsmarknaden leder i sin tur till att det är
omöjligt att få kontrakt på lägenhet. Det leder till en ond spiral.
Social- och omsorgsförvaltningen saknar boendeplatser för personer i missbruk
samtidigt som förvaltningen har en vakansgrad när det gäller tillgängliga
bostäder. Förvaltningen har därför påbörjat ett arbete med att ställa om
bostäder och ta fram en långsiktig boendestrategi med målet att befintliga
boenden kan nyttjas mer kostnadseffektivt samt motverka hemlöshet.
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Motionen föreslås besvaras med hänvisning till det pågående arbetet med
bostadsförsörjning.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Öppna ett akutboende för hemlösa, svar på motion (MP), 2021-02-24
Motionen
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Bakgrund
Birgitta Rydhagen (MP) och Rebecka Hovenberg (MP) föreslår i en motion
daterad 2019-12-16 att:


Linköpings kommun startar ett bemannat akutboende för hemlösa
oavsett livssituation

I motionen framkommer att det i december 2019 fanns ungefär 25 personer
som akut saknade bostad och inte kunde ta del av akutlösningar som fanns.
Motionen ligger i linje med social- och omsorgsförvaltningens pågående
utvecklingsarbete i Linköping.
Under 2019 genomfördes en utredning av ett externt företag, Actea. Uppdraget
var att göra en översyn av förvaltningens boendeprocess samt att lämna förslag
till åtgärder.
Översynen visade bland annat att det saknas boendeformer för personer i aktivt
missbruk. Samtidigt visade översynen att tillgången totalt sett av bostäder som
nämnden hade rådighet över motsvarade behovet. Utredningen kom därför
fram till att förvaltningen behövde se över hur personer som befinner sig i olika
livssituationer och är i akut behov av bostad kan få sitt behov tillgodosett.
Den översyn som omnämns ovan påvisade flera utvecklingsområden. Förutom
den boendestrategi som ska arbetas fram togs en plan fram för hur befintliga
platser för akutboende ska användas på ett sätt som gör att olika målgruppers
behov tillgodoses. Konkret innebär det att det pågår en omplacering av
personer som har bistånd i form av placering på ett akutboende. Exempel på
akutboenden är Stallgården, Arenan och vandrarhem. De personer som för
närvarande har en placering på vandrarhem är prioriterade. Hela omflyttningen
sker i samverkan med respektive person. Ett arbete som förutsätter att personen
vill, vilket i sin tur påverka i vilken takt omställningen kan genomföras.
Målsättningen är att motivera personerna för att göra en förändring i sin
bosociala situation samt att i förekommande fall motivera till att ta emot andra
stödinsatser.
Under 2021 ska också en boendestrategi tas fram avseende alla boendeformer.
En hemlöshetsundersökning inom förvaltningen genomfördes under november
2020 och kommer sedan göras årligen som ett stöd för att förbättra vår
verksamhet och motverka hemlöshet. En sammanställning av
hemlöshetsundersökning pågår och planeras vara klar under andra kvartalet
2021.
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Kommunala mål
Svaret på motionen relateras till de kommunövergripande målområdena
medborgare och ekonomi.
Linköpings kommun ska erbjuda välfärdstjänster med hög kvalitet,
tillgänglighet och individen i centrum.
Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata
utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov.
Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar,
effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.
Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider,
det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där
intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att
stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Det görs ingen åtskillnad i hur kvinnor och män hanteras utifrån beslutet.
Samma förutsättningar gäller för både kvinnor och män.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallat.
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