Lathund för BoInvent1

BoInvent1 är Göteborgs Stads verktyg för att kartlägga hemlöshet
utifrån Socialstyrelsens definition.
BoInvent1 hittar du på, www.boendeportalen.goteborg.se, under Arbetsverktyg.
Där hittar du också en längre manual.

Syftet med kartläggningen i BoInvent1
Syftet med kartläggningen är att mäta hemlöshetens omfattning och karaktär i
Göteborg. Resultatet kan användas som planeringsunderlag av politiker,
tjänstemän eller andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad.

Viktigt att tänka på i BoInvent1
När du registrerat ett nytt kartläggningsärende eller uppdaterat ett befintligt
måste du alltid välja Spara för att ärendet ska ingå i kartläggningen. Ärenden
som endast är sparade som utkast tas inte med i
kartläggningen.
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För att kunna se vilken status dina kartläggningsärenden har kan du kontrollera
vilken färg det har:
Färgkod
Grått
Orange…
Blått «

Förklaring
Enkäten har sparats i år och ingår i kartläggningen
Enkäten har endast sparats som utkast
Enkäten har sparats föregående kalenderår

Hushåll som har registrerats i Boinvent1 men inte ska ingå i kartläggningen ska
avslutas. För att avsluta ett ärende besvarar du
fråga 12 – Avslutning av kartläggningsärendet.

Situation 2. - Institutionsvistelse och kategoriboende
Person som är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt,
behandlingsenhet eller stödboende* (inom socialtjänsten, landstinget eller en
privat vårdgivare), alternativt på HVB-hem eller SiS-institution och planeras att
skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, och inte har någon egen bostad
ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen. Hit räknas även de personer som
skulle ha skrivits ut eller flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har
någon egen bostad ordnad.
Situation 3. - Långsiktiga boendelösningar
Person som bor i en boendelösning som kommunen har ordnat (exempelvis
tränings- eller referenslägenhet eller motsvarande, eller kommunalt kontrakt) på
grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är
förenat med tillsyn eller särskilda villkor eller regler.
Situation 4. - Eget ordnat kortsiktigt boende
Person som sökt bistånd för sin boendesituation** och som bor tillfälligt och
kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt
inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra
privatpersoner (kortare än tre månader efter mätperioden).
* Boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver
insatser i form av tillsyn och stöd men inte vård eller behandling.
** Personer som blir aktualiserade under mätperioden eller som blev aktualiserade före
mätperioden men där beslut inte ännu är fattat.

Vilka hushåll ska registreras i BoInvent1?
Personer/hushåll som är hemmahörande i Göteborg och som omfattas av
Socialstyrelsens definition av hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden ska registreras som kartläggningsärende. Definitionen
innefattar fyra olika situationer som personer kan befinna sig i för en kortare
eller längre tid. Kartläggningen omfattar även de som aktualiserats före
mätperioden och fortfarande är aktuella och hemlösa när kartläggningen
genomförs.
Situation 1. - Akut hemlöshet
Person som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende
(exempelvis kvinnojourer) eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen.

Personer/hushåll som omfattas av följande ska inte registreras:
1. barn och ungdomar som är 18 år eller yngre och som är placerade av
socialtjänsten utanför hemmet enligt SoL eller LVU.
2. personer som bor i bostäder med särskild service enligt SoL eller LSS,
äldreboenden eller organiserat boende för asylsökande.
3. utrikes födda personer som inte har uppehållstillstånd.
4. ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten.
5. personer som kommer från övriga Europa och uppehåller sig i Göteborg
under längre tid, men saknar förankring här.
OBS! Kartläggningen gäller ej nyanlända enligt Bosättningslagen i mellanboenden
eller genomgångslägenheter, uppgifter om dessa personer redovisas separat av
fastighetskontoret.

