
  2017-10-16 

1. 

 

Rapport från föreningen Equal: 

Socialtjänsten i Farsta skriver ut människor till 
akut hemlöshet 
 
Rapporten i korthet 
Under de senaste månaderna har ett antal klienter från Farsta skrivits ut från olika träningsboenden utan 
vidare planering. Socialtjänstens motivering till utskrivningarna från de olika boendena är att man ”inte 
är en bostadsförmedling” och att socialtjänsten inte har ett ansvar för dem.  Samtliga utskrivna har 
dokumenterad beroendeproblematik, ofta en samtidig psykisk ohälsa och så gott som alltid stora skulder. 
Socialtjänstens hänvisning av dessa personer till att söka bostäder på den reguljära bostadsmarknaden 
saknar grund. Dessa personer har i praktiken ingen chans att söka, få och behålla en bostad. Detta är 
också något som Farsta socialtjänst tidigare har bedömt vara riktigt. Annars hade man ju inte placerat 
dem på stöd- och träningsboenden. Men nu har samtliga dessa enligt socialtjänsten i Farsta plötsligt 
blivit fysiskt, psykiskt och socialt rehabiliterade.  
När vi påtalar det orimliga i detta för enskilda handläggare i Farsta och att agerandet bryter mot 
socialtjänstlagen håller de med oss, men hänvisar till att det är uttryckliga order uppifrån att göra på 
detta sätt.   
Vi har som frivilligorganisation på området ett självpåtaget uppdrag att peka på när personer far illa i 
mötet med socialtjänsten och när socialtjänster inte följer socialtjänstlagens skrivningar. Detta är ett 
uppenbart sådant fall som drabbar många människors liv och hälsa. 
 
Vår erfarenhet 
Föreningen Equal driver ett träningsboende för personer med beroendeproblem. Vi har ett ramavtal 
med staden och placeringar från stadens olika stadsdelar. Vanligtvis löper beslut och uppdrag på tre 
månader. Ibland längre än så. Allt för att förhållanden ska vara så stabila som möjligt för alla parter, inte 
minst den boende Vi gör tillsammans med klienter och placerande handläggare upp 
genomförandeplaner om vad vi ska göra och jobba med respektive klient. Vi har haft och har klienter 
från Farsta. Under lång tid har vårt samarbete med Farsta präglats av svårigheter. Svårt att få kontakt, 
svårt att få besked om olika saker. Farsta skiljer ut sig från andra stadsdelar genom att inte ge oss 
uppdrag över vad vi ska göra med den boende överhuvudtaget eller genom att återkommande ge oss 
uppdrag som bara löper på 14 dagar. Inte mer. Detta förfarande används även hos andra boenden. Att 
bevilja boende i endast 14 dagar åt gången skapar en osäkerhet hos den som bor vilket är det sista en 
person i beroende behöver. Det skapar också merarbete för oss och för handläggaren. Vi har påtalat det 
orimliga i detta men för döva öron. Våra 14-dagarsuppdrag fortsätter att rulla in.  
 
Farsta och Socialstyrelsens öppna jämförelser 
Vi har tittat på socialtjänsten i Farsta ur olika perspektiv. Det vi ser är en socialtjänst som verkar 
fungera sämre än andra stadsdelars socialtjänster. Organisatoriska problem kan drabba alla, men när 
man nu verkar struntar i att efterfölja socialtjänstlagen ställer vi oss frågan om det är organisatoriska 
problem Farsta har eller om det är något annat? 
 
I Socialstyrelsens Öppna jämförelser kan man på olika områden se om en stadsdel har skriftliga och på 
ledningsnivå beslutade aktuella rutiner för intern och extern samordning i enskilda ärenden. Svaren 
kring intern och extern samordning ingår i den del av Socialstyrelsens öppna jämförelser som handlar 
om helhetssyn och samordning utifrån den enskildes samlade behov när insatserna för att möta dessa 
”bedrivs inom olika verksamheter eller av olika utförare/professioner”. 
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På området ”Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden” finns ingen möjlighet att se om sådan 
samordning finns i Farsta eftersom man inte inkommit med underlag för 2016 (den senast publicerade 
jämförelsen). 

Inte heller på området ”Ekonomiskt bistånd” inkom Farsta med uppgifter 2016. För 2017 rapporterar 
man dock att aktuella rutiner finns för intern samordning. Däremot saknar man rutiner för extern 
samordning i fyra av fem fall. 

 
Farsta och Stockholms socialförvaltnings enkätundersökningar 
I Socialförvaltningens enkätundersökning om ekonomiskt bistånd 2016 ställs frågor inom fem teman: 
bemötande och tillgänglighet, tydlighet och kompetens, delaktighet, rättssäkerhet och diskriminering 
(nytt för 2016). 
Farsta sticker i enkätundersökningen ut genom anmärkningsvärt förbättrade siffror i jämförelse med 
2014. Detta år låg Farsta i botten på samtliga frågor utom en. Som exempel kan nämnas att på frågan 
”Min handläggare bemöter mig på ett respektfullt sätt”var det bara 50 % som svarade att detta stämde. 
På frågan ”Fick du veta hur lång tid det skulle ta innan du fick ett beslut?” var det bara 23 % som svarade 
att detta stämde. I de stadsdelar som kommer tvåa från botten var motsvarande resultat istället 62 % 
respektive 34 %.  
Mot bakgrund av stadsdelens agerande i de fall som redogörs för nedan finns det trots den statistiska 
förbättringen mellan 2014 och 2016 anledning att undersöka förhållandena vidare. Inte minst eftersom 
förbättringarna skett från en mycket låg nivå. 
 
Erfarenheter från andra stöd- och träningsboenden  
Vi har gjort en enkel rundringning till andra stöd- och träningsboenden. Vi har frågat dem om deras 
erfarenheter av Farsta samt om de haft utskrivningar av klienter från Farsta från boenden ut till 
hemlöshet. Några kommentarer:  

”Vad det gäller Farsta, så har vi ingen kvar hos oss därifrån. Alla har fått flytta mer eller mindre under 
snabba förhållanden.” 
”Vi har fört långa dialoger med Farsta inför varje flytt, men inte blivit så mkt klokare om hur dom tänker… 
Vi har även gjort överklagan, som vi inte hört hur det gått med.”  
”Eftersom Farsta i princip inte svarar när vi ringer så skickar vi upp dom som bott hos oss , som kommer 
tillbaka och vill ha hjälp, till Medborgarkontoret så dom kan hjälpa till och strida där också.” 
Verksamhetschef på boende 

”Vi tar inte emot placeringar från Farsta längre, det funkar så dåligt i kontakterna med socialtjänsten och 
vi får inte in våra hyror därifrån”. 

”Igår hade jag en diskussion med en ekonomihandläggare från Farsta som ifrågasatte att vi köpte nya 
täcken och kuddar till våra boende. Varför köpte vi inte begagnade?” 
Boendestödjare 

Erfarenheter från aktörer som verkar inom socialtjänsten 
För att kontrollera om det vi upplever oss se beträffande Farsta har vi frågat även andra aktörer än 
boenden om de ser samma sak som vi:  

Erfarenheter från Medborgarkontoret för hemlösa 
På frågan om Medborgarkontoret för hemlösa noterat att Farsta skriver ut människor till akut 
hemlöshet får vi svaret:  
”Vi har märkt detta mönster. Det är bra om denna information kommer från fler håll. Vårt förslag är att du 
sänder detta till nämnden i Farsta.” 
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Erfarenheter från handläggare på Farsta 
I dialog med handläggare från Farsta framkommer att stadsdelen avslutat tre personer från ett boende i 
södra Stockholm utan att dessa haft någon vidare planering. Hon berättar att detta sker inom ramen för 
en omorganisering. Hon har svårt att ställa sig bakom det som sker nu och försöker på eget initiativ hitta 
lösningar för de personer som avslutats. 
 
Erfarenhet från hemlöshetsmottagning/socialjour 
Vi frågar: ”Vi märker att Farsta skriver ut folk till ingenting och i övrigt har ett hårt och rättsosäkert 
hanterande av folk. Är detta något ni märker?” Svaret blir: ”Ja, det har ju inte direkt undgått oss. Men min 
chef kommer att träffa deras chef på måndag så får vi hoppas på förändring efter det….mitt råd är att ni 
stöttar så många som möjligt av era deltagare till att överklaga besluten.” 
 
Regler och krav som omintetgör rehabilitering 
Vi får information från olika behandlingsenheter där det framkommer att socialtjänsten i Farsta ställer 
krav på klienter som försvårar för klienter att rehabilitera sig vilket är socialtjänstens uppdrag. Det är 
ett hårt och icke rättssäkert styre som framträder. Ett styre som tangerar, och ibland överträder lagens 
gränser: 
”En person blir hänvisad en träningslägenhet (får adressen) som dras tillbaka ett par dagar senare (pga 
återfall)” 
”Personer måste komma till öppenvårdens öppna infon för att få bo på härbärge och/eller för att kunna 
bli aktualiserade på ”vuxen” (utredningsenheten vuxna). 
”En person som var klar med behandling och gick eftervård ville avsluta detta pga arbete och studier. 
Hen fick info om att hen då inte fick bo kvar på sitt stödboende om hen inte hade dessa insatser utan fick 
då söka eget boende själv.” 
”Anmäler person till behandling men ett par dagar innan hen ska in i behandling blir personen nekad 
boende och blir utslängd på gatan. Kan då heller inte gå behandling naturligtvis.” 
 
Sekretessuppgifter tillgängliga för alla anställda. 
Vi har fått uppgifter om att man i en mapp på socialtjänstens datorer har uppgifter om samtliga 
personer med skyddade uppgifter. Denna mapp är tillgänglig för alla inom vuxengruppen. När vi frågar 
IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg om detta är lagligt blir svaret:  
”Inom en och samma verksamhetsgren gäller så kallad inre sekretess. Det innebär att en anställd inte 
har rätt att ta del av uppgifter som han eller hon inte behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
Sekretessgränsen runt en självständig verksamhetsgren finns både i förhållande till övriga delar av 
samma myndighet och i förhållande till alla andra utanför. Gränsen innebär att sekretessbelagda 
uppgifter inte får lämnas över den utan att en sekretessbrytande bestämmelse eller menprövningen 
tillåter det.” 
 
Fallbeskrivningar där Farsta genom sina beslut skapar akut hemlöshet 
Några fallbeskrivningar under det senaste året där socialtjänsten i Farsta fattat beslut som inneburit 
men för individen. 
 
Fall 1. Äldre man, 65+, med pågående beroendeproblem, problem med yrsel och smärtproblematik 
flyttas från stödboende där det serveras mat och finns en viss grad av tillsyn och omsorg, till ett boende 
med låg grad av stöd utan servering av mat. Mannen får ingen hjälp med flytten utan förväntas att klara 
av att flytta ett bohag med hjälp av kundvagnar. Boendet har påtalat mannens stora hälsoproblem för 
Farsta som struntar i det hela utan driver igenom sitt beslut. Mannen faller tillbaks från en ordnad 
tillvaro i stödboendet till att hamna på parkbänken. Det är i dagsläget oklart om mannen lever. 
 
Fall 2. Ung kvinna, 22, med omfattande blandmissbruk, psykisk ohälsa och skulder skrivs ut från sitt 
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boende utan någon annan planerad insats. När hon frågar sin handläggare om vad som händer svarar 
denna att hon är utskriven från själva socialtjänsten då hon inte anses ha ett hjälpbehov överhuvudtaget. 
I kvinnan journaler står tydligt att läsa att hon haft ständiga återfall i missbruk på det boende hon haft 
innan samt att hon har kontakt med Stockholms beroendecentrum samt dessutom kontakt med 
psykolog pga psykisk ohälsa. Hennes handläggare på Farsta förklarar vidare att kvinnan inte omfattas av 
tak över huvudet-garantin samt att stadsdelen inte kommer att bevilja henne boende på något 
akutboende. Den första helgen den unga kvinnan är hemlös tar hon en överdos och läggs in på 
Beroendeakuten. Vi skaffar boende till henne natt för natt genom hemlöshetsmottagningen och 
socialjouren som beviljar henne detta. När dessa frågar varför hon inte får övernattning beviljad genom 
sin ordinarie HL berättar vi att hon kommer från Farsta. De säger då att vi inte behöver förklara mer. 
 
Fall 3. Kvinna 55+ med dokumenterade beroendeproblem, omfattande fysisk ohälsa inkluderande  
hjärtproblem, dubbel blodsmitta, dålig syn samt stora ekonomiska skulder skrivs ut från det boende hon 
är placerad på med motiveringen att hon kan söka egen bostad på den reguljära bostadsmarknaden. Att 
hon i realiteten saknar alla möjligheter till detta vet man om från socialtjänstens sida men man bryr sig 
inte om det. 
 
Fall 4: Man 70 + med dokumenterade alkoholproblem placeras av Farsta på träningsboende. Han får ett 
återfall och Farsta väljer att avsluta honom till ingenting med hänvisning till att han inte följt sin 
planering. Ingen vet i dagsläget var mannen är. 
 
Till detta ska läggas åtminstone tre fall som vi hört talas om men inte har närmare kännedom 
om.  
 
Slutsatser 
Det finns krav på att socialtjänsten ska vara likvärdig och jämlik, i landet, men också i staden.  Vi menar 
att många klienter i Farsta just nu behandlas sämre än i andra stadsdelar. Men det verkar sedan länge 
finnas stora problem hos socialtjänsten i Farsta. Det märks i icke inrapporterade uppgifter till 
Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Det märks, historiskt i att klienter rapporterar om dåligt bemötande 
och dålig information från myndigheten.  
Som vi förstår det, grundat på information från handläggare på socialtjänsten i Farsta, pågår just nu 
någon slags omorganisation av socialtjänsten i Farsta. Som vi uppfattar det handlar det om att rensa bort 
kostnader som ligger hos stadsdelen. Man gör det genom att avsluta pågående insatser utan att erbjuda 
något istället.  
Vi menar att förfarandet bryter mot väsentliga delar av socialtjänstlagen. För de personer som Farsta nu 
skriver ut till akut hemlöshet återstår möjligheten att överklaga. Väldigt få, om någon, av de individer vi 
pratar om, har kapaciteten att göra en överklagan. Om en överklagan ändå skulle komma till stånd tar 
domstolens handläggning i ärendet och en trolig överklagan till högre instans från stadsdelen, så lång tid 
att situationen för den drabbade personen har förändrats så drastiskt att den överklagan inte längre är 
aktuell. Detta är något man vet från Farstas sida och medvetet agerar utifrån. Vi vill med denna rapport 
uppmana socialtjänsten i Farsta att snarast upphöra med dessa utskrivningar från pågående insats till 
akut hemlöshet. 
 
Vi kommer lämna in denna rapport till IVO med en uppmaning till dem att göra en tillsyn av 
socialtjänsten i Farsta och deras agerande i de olika ärenden vi redogjort för.  
 
I de individuella fallen hjälper vi till att göra en överklagan där det är möjligt.  
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För mer information: 
Staffan Lundgren, styrelseledamot, Equal 
070-610 00 46  
saol@protonmail.com 
 
 
Länkar till Öppna jämförelser och enkäten: 
"Öppna jämförelser av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden" (Socialstyrelsen): 
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/hemloshet 
 
"Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd" (Socialstyrelsen):: 
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/ekonomisktbistand 
 
"Enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd" (Socialförvaltningen):: 
"http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1874153 
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