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Uppföljning av Bostad först-metoden
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten om Bostad först och lägger den
till handlingarna.
Ärendet i korthet

En uppföljning av metoden Bostad först har genomförts genom intervjuer med olika
aktörer samt genom en ekonomisk kalkyl av metodens kostnadseffektivitet.
Slutsatsen är att mycket tyder på att metoden fungerar väl och att den är
kostnadseffektiv. Uppföljningen tyder också på att metoden är framgångsrik när det
gäller målen kvarboende och ökad livskvalitet för målgruppen hemlösa med ett
omfattande behov av stöd. Utifrån denna uppföljning föreslås att förvaltningen
permanentar arbetet med Bostad först och ökar antalet brukare av insatsen från tre till
fem.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-28
2. Uppföljning av Bostad först 2019-01-28
3. Utredning om Bostad först 2016-07-15
Bakgrund

Denna uppföljning planlades i den implementeringsplan som ingick i utredningen av
socialförvaltningens förutsättningar att införa Bostad först. Uppföljningen syftar till
att ge svar på hur insatsen genomförs, hur den upplevts av inblandade aktörer samt
att ge rekommendationer för hur Järfälla ska gå vidare med insatsen i framtiden.
Analys

Uppföljningen tyder på att metoden fungerar bra, att den ökar livskvaliteten hos
brukarna samt är kostnadseffektiv. Uppföljningen visar också att det finns tillräckligt
med resurser på plats för att öka antalet brukare som kan få del av metoden.
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Barnkonsekvensanalys

Målgruppen som metoden riktar sig till kan vara föräldrar eller mor- och farföräldrar.
Att deras boendesituation stabiliseras kan vara avgörande för en normaliserad
kontakt med deras anhöriga.
Ekonomiska konsekvenser

Uppföljningen tyder på att det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt att öka antalet
brukare som får ta del av metoden.
Slutsatser

Bostad först bedöms av förvaltningen fungera väl och vara en kostnadseffektiv
insats, därför föreslås socialnämnden godkänna uppföljningsrapporten.
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