LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen
Allmänna utskottet

2012‐01‐12

6

13

Socialnämnden

2012‐02‐15

6

15

Dnr 2012/24‐75

Information om socialstyrelsens rapport om hemlöshet
Bilaga 1: Sammanfattning ur rapporten Hemlöshet och utestängning från
bostadsmarkanden 2011.
Bilaga 2: Rapporten i dess helhet finns att hämta på www.socialstyrelsen.se
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011‐12‐8

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten baseras på uppgifter från
kommuner, myndigheter, institutioner och frivilligorganisationer.
Uppgifterna samlades in under vecka 18, 2 – 8 maj 2011.
Ralph Nilsson, sektionschef vuxensektionen, informerar om resultatet från
Luleå kommun utifrån definitionerna av hemlöshet från rubricerade rapport.
Akut hemlöshet – definition 1
Personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende
(ex. kvinnojourer) eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen.
I Luleå kommun fanns 16 personer i denna kategorier vid mättillfället. En
person som är helt utan bostad hänvisas till korttidboende med 10 platser. I
genomsnitt nyttjar 4 ‐ 5 personer korttidsboende/natt. Det finns inga
uteliggare i Luleå.
Institutionsvistelse och kategoriboende – definition 2
Personen är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt,
behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänsten, landstinget eller hos
en privat vårdgivare, alternativt på HVB‐hem (hem för vård eller boende)
eller SiS‐institution. I Luleå fanns 37 personer i denna kategori vid
mättillfället.
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Långsiktiga boendelösningar – definition 3
Personen bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (t.ex.
försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt eller kommunalt kontrakt)
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 eller särskilda villkor och regler.
I Luleå kommun fanns 299 personer i denna kategori vid mättillfället. Det rör
sig om ”övergångskontrakt” som socialnämnden har med Lulebo, det
kommunala bostadsbolaget samt Tekniska förvaltningen, Luleå kommun.
Övergångskontrakten för personer med försörjningsstöd tenderar att öka och
permanentas. En annan orsak till behov av övergångskontrakt har tenderat att
öka även hos personer med goda inkomster, men som haft svårigheter att
sköta sin ekonomi.
Eget ordnat kortsiktigt boende – definition 4
Personen bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj eller
släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden)
inneboende‐ eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privata
personer. I Luleå kommun fanns 68 personer i denna kategori vid mättillfället.
Det totala resultatet för Luleå kommun
Det totala resultatet för Luleå kommun med 74 178 invånare blev 59 personer
hemlösa/10 000 invånare av befolkningen. Avseende vräkningar där familjer
med barn är involverade har detta skett endast i ett fall sedan 3 år tillbaka.
Luleå kommun garanterar tak över huvudet för sina medborgare.
Lösningen för att få bort hemlösheten
Lösningen är att få tillgång till fler lägenheter i Lulebos bestånd. Dessa bör
vara spridda till olika bostadsområden, för att undvika social segregering
samt att ge bättre förutsättningar ur rehabiliterings synpunkt. Med hänsyn till
att människor tenderar att fastna i beroendet av övergångskontrakt bör en
genomlysning göras om orsakerna till det.
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Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
‐

till socialnämnden redovisa hur fördelningen av övergångskontrakt ser
ut över tid och i övrigt lägga informationen om socialstyrelsens rapport
om hemlöshet från undersökningen år 2011 till handlingarna.

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
‐ i enlighet med socialförvaltningens förslag.
_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
‐

till socialnämnden redovisa hur fördelningen av övergångskontrakt
ser ut över tid och i övrigt lägga informationen om socialstyrelsens
rapport om hemlöshet från undersökningen år 2011 till handlingarna.
_____

Beslutsexpediering
Ledamöter socialnämnd, Ralph Nilsson, sektionschef vuxensektionen
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