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Öppna jämförelser hemlöshet 2014
– resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014
Om öppna jämförelser hemlöshet
Öppna jämförelser kring hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden genomfördes för första
gången 2012. Under 2013 gjordes ingen enkätundersökning.
Jämförelserna bygger dels på resultat från en enkätundersökning och dels på vissa registerdata.
Enkäterna besvarades av kommunerna feb/mars 2014 och belyser förhållandena i kommunerna under
perioden 1 februari 2013 till och med 31 januari 2014.
Kommentarer till resultattabellerna
I tabellen för resultat från enkäten har svaren färgats med rött, grönt eller grått. Rött innebär att det är
ett utvecklingsområde för kommunen. Grönt innebär att kommunen har uppnått ett önskvärt resultat.
Grått innebär att det ej är aktuellt med svar på denna fråga.
Det finns inga målnivåer på nationell nivå vilket innebär att ett ”grönt resultat” inte nödvändigtvis är
bra och inte går att förbättra. Det betyder också att ett ”rött resultat” faktiskt kan vara bra utifrån de mål
som respektive kommun satt upp. När man funderar över vilka områden förvaltningen behöver arbeta
vidare med och förbättra måste den bedömningen göras utifrån de mål som politiken satt upp i
budgeten.
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Resultat enkätdata
Justera: Tjörn får godkänt resultat på två av indikatorerna. Vi bedriver uppsökande förebyggande
verksamhet riktad till hemlösa personer och vi har rutin för att förebygga avhysning av barnfamiljer.
När det gäller utvecklingsområdena för Tjörn så handlar det om att det saknas en övergripande plan mot
hemlöshet, rutiner på verksamhetsnivå och uppföljning av rutiner. Övergripande överenskommelse och
rutin kring enskilda ärenden saknas med bostadsbolag/hyresvärdar. Det finns inte heller någon akut
uppsökande verksamhet.
Indikator

Resultat
för Tjörn
2014

Riket
(andel
kommuner
med positivt
svar)

Västra
Götalands län
(andel
kommuner med
positivt svar)

Uppsökande verksamhet riktad till akut hemlösa

Nej

26

33

Uppsökande förebyggande verksamhet

Ja

71

68

Övergripande plan mot hemlöshet

Nej

23

30

Rutiner på verksamhetsnivå för arbetet mot hemlöshet

Nej

49

60

70

71

Uppföljning av rutiner på verksamhetsnivå för arbetet mot hemlöshet

Rutin för att förebygga avhysningar av barnfamiljer

Ja

47

41

Uppföljning av rutin för att förebygga avhysning av barnfamiljer

Nej

63

67

Kommunen kan erbjuda bostad först

Nej

31

29

Rutin för samordning mellan Hemlöshet - Äldreomsorg

Integrerat

32

26

Rutin för samordning mellan Hemlöshet – Missbruk och beroende

Integrerat

68

67

Rutin för samordning mellan Hemlöshet - Socialpsykiatri

Integrerat

52

47

Aktuella rutiner för samordning Hemlöshet - Äldreboende

73

88

Aktuella rutiner för samordning Hemlöshet – Missbruk och beroende

78

86

Aktuella rutiner för samordning Hemlöshet - Socialpsykiatri

67

77

Överenskommelse om samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar på
övergripande nivå

Nej

49

60

Rutiner för samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar i enskilda ärenden

Nej

46

51

Överenskommelse om samverkan med frivillig-organisationer

Ej relevant

29

38
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Indikator

Resultat
för Tjörn
2014

Riket
(andel
kommuner
med positivt
svar)

Västra
Götalands län
(andel
kommuner med
positivt svar)

Bostadsmarknadsläget i kommunen 2014

Underskott

42

26

Allmännytta

Ja

Ej uppgift

Ej uppgift

Antal registrerade ansökningar 2013 avhysning

X

7781

Ej uppgift

Antal verkställda avhysningar 2013

X

2394

Ej uppgift

Andel genomförda avhysningar av anmälda avhysningar

X

0,3

Ej uppgift

Socioekonomisk nyckel: 1=låg, 8=hög risk

1

Ej uppgift

Ej uppgift

Andel i akut hemlöshet år 2011

0,1

Ej uppgift

Ej uppgift

X= Siffra redovisas ej på grund av färre svar än 3.

Analys och kommentarer om resultatet från avdelningschef

Det behöver tas ett nytt helhetsgrepp inom området och då tillsammans med Tjörns bostad AB.
Inventering, analys av situationen och en handlingsplan är åtgärder som kan vara aktuella att
gemensamt genomföra.

