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Socialnämnden

Dnr Son 2016/297
Utredning om förutsättningar för Bostad först-metoden
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden
1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens utredning och översänder ärendet
till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17 att ge socialnämnden i uppdrag att utreda
en eventuell tak över huvudet garanti samt Bostad först-metoden för att ta fram ett
bättre underlag. Bakgrunden till detta uppdrag var en motion där dåvarande
Folkpartiet, numera Liberalerna, föreslog att socialförvaltningen skulle börja
använda sig av Bostad först-metoden samt utreda hur en tak över huvudet garanti
kunde införas.
De två åtgärderna behandlas i två separata utredningar där denna tjänsteskrivelse
behandlar metoden Bostad först.

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-22
2. Utredning om Bostad först 2016-07-15
3. Motion från Nikoletta Jozsa (l) Dnr Kst 2014/458
4. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-07
Bakgrund

Socialnämnden har fått uppdraget att utreda metoden Bostad först. Utredningen
syftar till att ge ett välgrundat underlag för beslut om socialförvaltningen bör starta
ett implementeringsarbete av metoden Bostad först eller ej.
En av förutsättningarna för att metoden ska kunna införas är att ett bostadsbolag vill
tillhandahålla lägenheter samt samarbeta kring målgruppen. Bedömningen har gjorts
att kontakter med de bostadsbolag som kan vara aktuella för ett samarbete bör tas
efter att ett välgrundat ställningstagande inom förvaltningen om metodens lämplighet
har fattats.

10.1 Utredning om förutsättningar för Bostad först-metoden

Socialförvaltningen
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
Kristian Brodd, Utredare
Telefon: (direkt)
Fax:

Besöksadress: Vibblabyvägen 3, Jakobsberg
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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Analys

Evidensläget gällande Bostad först är övertygande när det gäller att åstadkomma en
normalisering av boendesituationen för akut hemlösa. Även de kontakter som tagits
med kommuner som använder sig av Bostad först tyder på att metoden är såväl
kostnadseffektiv som fördelaktig när det gäller att skapa en normaliserad
boendesituation för målgruppen akut hemlösa med en missbruksproblematik
och/eller en psykiatrisk problematik. Mycket pekar också på att metoden kan öka
upplevelsen av livskvalitet för målgruppen.
Barnkonsekvensanalys

Målgruppen som metoden riktar sig till kan vara föräldrar eller mor- och farföräldrar.
Att deras boendesituation stabiliseras kan vara avgörande för ett normaliserat
umgänge mellan barn och vuxna.
Ekonomiska konsekvenser

På sikt är det troligt att ett införande av Bostad först kommer att vara ekonomiskt
fördelaktig jämfört med det arbete som görs för målgruppen i dagsläget.
Implementeringen av metoden kommer att innebära en mindre kostnadsökning under
en sexmånadersperiod.
Slutsatser

 Bostad först bedöms vara en metod som på ett kostnadseffektivt sätt har goda
förutsättningar att öka boendestabiliteten hos målgruppen och som med
sannolikhet bör fungera bra i Järfälla kommun.
 Förvaltningen ställer sig positiv till att påbörja ett arbete med att införa Bostad
först.
 Ett eventuellt införande av Bostad först bör till en början ske i mindre skala
med hög personaltäthet och en flexibilitet för att kunna anpassa metoden efter
de behov som uppstår och identifieras hos brukarna.
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