Initiativ gällande hemlösheten i Järfälla
Den 25 januari 2018 presenterades en rapport på viss hemlöshet i Järfälla kommun. Rapporten baserades på
socialstyrelsens undersökning som genomfördes under en vecka i april 2017 och förvaltningen valde att
återrapportera detta till nämnden. Rapporten var fullständig utifrån de kriterier och frågor socialstyrelsen
ställt men gav upphov till en mängd följdfrågor från delvis den borgerliga oppositionen i nämnden och
senare hela nämnden vilket ledde till att ärendet återremitterades. När ärendet återkom till nämnden hade
vissa frågor besvarats men flera frågeställningar var fortfarande obesvarade. Bland annat kunde man inte
svara på från förvaltningen hur många barn (under 18 år som bor hemma hos föräldrar som räknas enligt
någon av hemlöshetskategorierna) som räknades som hemlösa i kommunen, det man visste var att de
tillhörde kategori 1 och 3.
I de handlingar vi har fått uppges det att det är över 100 barn som definieras som hemlösa enligt
socialstyrelsen. Dock kan förvaltningen inte svara på exakt hur många, vad de har för bakgrund eller orsak
till hemlösheten. Vi får heller inte veta hur vi arbetar med just denna målgrupp för att de ska kunna få en
permanent lösningar.
I rapporten får vi veta att huvudorsaken till hemlösheten i kommunen, både bland barn och unga, beror på
bostadsbrist och dålig ekonomi men det finns ingen fördjupning i hur många som faktiskt har detta som
orsak och hur många som har andra orsaker.
Ytterligare en sak som framkommer i rapporten är att det finns 48 personer som har levt i hemlöshet i mer än
10 år i Järfälla men att 81 % av dessa bor med sociala kontrakt. Vad görs för att bryta långvarig hemlöshet
bland dessa personer hos socialförvaltningen? Att uppge att man inte kan göra något så länge det inte finns
bostäder räcker inte, vi har exempel på hur andra kommuner har arbetat för att få ner hemlösheten till noll.
Detta har exempelvis skett genom projekt och utåtriktat arbete mot andra kommuner.
Slutligen framgår det av rapporten att det inte finns någon helhetsbild av hemlösheten i Järfälla utan att det
finns olika enheter som arbetar med samma personer på olika sätt. Ofta hänvisar man till boendesamordnaren
och att denna har viss information men det bidrar inte till en helhetsbild. För att kunna lösa ett problem så
måste vi känna till problemets omfattning.
Utifrån detta föreslår vi idag att socialnämnden fattar beslut om att uppdra till socialdirektören att:
1. Att genomföra en fördjupad kartläggning av hemlösheten i Järfälla med extra fokus på följande:
• Antalet barn som definieras som hemlösa i Järfälla enligt socialstyrelsens kriterier samt på vilket sätt
arbetar vi med dessa barn? Vad har vi för plan att få dessa familjer ur hemlöshet och in i fungerande liv i
enlighet med barnets bästa och barnperspektivet?

• Få en helhetsbild där socialförvaltningens samtliga kontakter med människor i hemlöshet kartläggs så att vi
med ett sådant pussel kan få en helhetsbild av vad som är orsaken till hemlösheten och hur vi kan arbeta
med detta.
• I rapporten framgår det att 48 personer har levt i hemlöshet i mer än 10 år men att 81 % av dessa bor med
sociala kontrakt. Vad görs för att bryta långvarig hemlöshet bland dessa personer?
• Vad är den ursprungliga orsaken till hemlösheten och hur ofta är den tillfällig, och hur arbetar vi med
detta?
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