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SVENLJUNGA KOMMUNS POLICY FÖR BOSTADSLÖSA
Av Socialtjänstlagen framgår att:
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation
inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de
behöver.
Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes rätt till, arbete, bostad och utbildning.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull syssel-sättning och att han får
bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter
som avses i första stycket behöver ett sådant boende.

När det gäller kommuninvånare som på grund av sociala, ekonomiska eller psykiska problem
saknar förmåga att skaffa och sköta en bostad på egen hand har kommunen ett ansvar att
stötta och möjliggöra en fungerande bostadssituation. Den enskilde har ett ansvar för att
vara med och skapa förutsättning för att bo och leva på ett sätt som fungerar med
omgivningen.
Kommunen kan aldrig ta över den enskildes ansvar för sin situation.
Ett särskilt forum skall skapas till stöd för kommuninvånare med bostadsproblem genom att
en arbetsgrupp tillsätts med representanter från kommunstyrelsen (samhällsbyggnadskontoret), socialnämnden (socialförvaltningen) och Svenljungabostäder för att gemensamt
samordna resurser.
Gruppen skall arbeta med att se till att bostadslösa erhåller en bostad och att stötta den
enskilde i boendet med insatser i syfte att åstadkomma beteendeförändringar som i sin
förlängning innebär att den enskilde kan få och behålla en bostad. Stort ansvar vilar på den
enskilde.
Samarbetet skall genomsyras av grundtanken att de olika inblandade professionerna skall
arbeta med vad de är bäst på. Detta innebär bl.a. att socialtjänsten skall bidra med sina
kunskaper och resurser avseende sociala insatser. Samhällsbyggnadskontoret och
Svenljungabostäder bidrar med lämpliga bostäder och former för uthyrning av dessa till
enskilda.
Gruppen skall arbeta för att stötta den enskilde med bostad och handlingsplan för att
förändra det som skapar svårighet att få och behålla en bostad.
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Möjlighet till korttidskontrakt skall finnas.
Korttidskontraktet kombineras med specifik behandlingsplan.
Bryts innehållet i kontraktet eller behandlingsplanen häv hyresavtalet och
frågan återgår till den enskilde och gruppen.
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