Fastighetskontoret

Frågor och svar om kartläggning av hemlöshet (BoInvent1)

1. Ska nyanlända flyktingar som bor i tillfälliga boenden, mellanboende eller
genomgångslägenhet enligt bosättningslagen eller massflyktsdirektivet ingå i
kartläggningen?
Svar: Nej, de ska inte räknas med i denna kartläggning.
2. Ska ensamkommande flyktingbarn ingå i kartläggningen om de ska skrivas ut
från HVB-hem inom tre månader?
Svar: Ja, om personen är över 18 år, har uppehållstillstånd men bostad ej är ordnad.
Nej, om det finns en planering för bostad.
3. Om en person bor som inneboende ingår hen då i deras hushåll?
Svar: Ja, om personen är inneboende har hen normalt inte gemensamt hushåll
(gemensam ekonomi osv) med personen/familjen hen är inneboende hos. Räkna
därför detta som ett ensamhushåll när du besvarar frågorna om hälsa, ekonomi osv.
4. Ska en person som beviljats ekonomiskt bistånd och bor inneboende med
korttidskontrakt tas med i kartläggningen (situation 4)?
Svar: Huvudprincipen är att man har sökt socialtjänstens hjälp (bistånd) för sin
boendesituation. Att personen sökt/fått ekonomiskt bistånd behöver ju inte innebära
att den inte kan ordna eget boende. Det ska vara ett relativt akut problem som inte
kan lösas på annat sätt än stöd från socialtjänsten. De personer/hushåll som har en
osäker boende-situation på grund av att de är drabbade av bostadsbristen i Göteborg
ska inte tas med.
5. Ska F100-ärenden registreras i BoInvent1?
Svar: Ja, F100-ärenden är kommunala kontrakt och ingår därför i situation 3,
långsiktiga boendelösningar.
6. Ska personer som bor på korttidsboende i avvaktan på ”Bostad med särskild
service” ingå i kartläggningen?
Svar: Nej, de ska inte räknas med. Denna grupp har inte räknats med i den nationella
hemlöshetskartläggningen (eftersom kommunerna har en skyldighet att tillhandahålla
särskilda boenden för äldre och bostad med särskild service – LSS/SoL).
7. Hur ser jag mina ärenden?
Svar: Du hittar dina ärenden på
https://intranat.goteborg.se/wps/myportal/int/sid/mina-arenden. Du får även ett mejl
med ditt ärende.
8. Vilken situation tillhör personer med beslut om nödbistånd?
Svar: De tillhör akut hemlöshet (situation 1), välj ett av boendealternativen där
personen vistas/bor för tillfälligt.
9.

Är det någon särskild registrering av skyddade ärenden?
Svar: Personer med okända eller skyddade personuppgifter läggs in med initialer
”NN”, födelseår och kön, till exempel: NN, [19720000], kvinna.
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10. Vad är det för skillnad mellan ”Långsiktigt socialt boende med stöd, lägenhet
(inkl. lägenhet i blockförhyrning)” och ”Annat långsiktigt boende – med
hyresavtal som är förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler” i
situation 3?
Svar: ”Långsiktigt boende med stöd, lägenhet…” återfinns internt inom SF Sydväst.
”Annat långsiktigt boende…” återfinns hos externa leverantörer.
11. Vilken förvaltning registrerar personer som är aktuella på flera förvaltningar?
Svar: Den förvaltning som betalar för insatsen (boendet) registrerar också personerna
i kartläggningen. Skriv gärna vilken förvaltning personen är aktuell på, se nedan.
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