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Notat

Skabelon for kommunernes plan for bekæmpelse af hjemløshed
Bolig- og Planstyrelsen offentliggjorde d. 30. juni på deres hjemmeside de præcise
krav – i form af en skabelon – til de pla for bekæ pelse af hje løshed (herefter
Hjemløsepla ), som kommunerne skal udarbejde og vedlægge deres ansøgninger til
de statslige puljer, der skal understøtte omlægningen af hjemløseindsatsen.
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De statslige puljer blev opslået på styrelsens hjemmeside d. 1. juli. Her fremgår det,
at Pulje til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til
boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne har ansøgningsfrist d.
30. september. De øvrige puljer har ansøgningsfrist løbende.
ØU og BR orienteres med dette bilag om skabelonen, som er vedlagt dette notat, og
om Socialforvaltningens vurdering af dens betydning for det udkast til Hjemløseplan
som ØU og BR skal behandle hhv. d. 16. august og 25. august.
Socialforvaltningen vurderer, at Bolig- og Planstyrelsens skabelon indeholder de
samme temaer, som det udkast til hjemløseplan, der er godkendt i SUD og forelægges ØU og BR. Der efterspørges en række konkrete, detaljerede oplysninger og data
om hjemløsheden i København, antallet af boliger med lav husleje, organiseringen af
hjemløseindsatsen mv., men det udarbejdede udkast til Hjemløseplan vurderes at
fungere fint som den overordnede strategiske ramme for den mere detaljerede skabelon, der er det formelle krav fra staten.
Socialforvaltningen vurderer derfor, at det er i overensstemmelse med den delegerede kompetence i 3. at-punkt i indstillingen til ØU og BR, at Socialudvalget forelægges den udfyldte skabelon for Hjemløseplanen til godkendelse, før den afsendes til
Bolig- og Planstyrelsen inden fristen 30. september.
Såfremt ØU og BR tiltræder at-punkterne i indstillingen om Plan for bekæmpelse af
hjemløshed i København, vil den udfyldte skabelon for Hjemløseplanen derfor forelægges SUD til godkendelse d. 21. september.
Den hjemløseplan som SUD, ØU og BR har behandlet, vil også blive vedlagt ansøgningen til den statslige pulje.
Bilag
1. Ansøgningsskema

Socialpolitik og Udvikling
Bernstorffsgade 17
1577 København V
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5798009683052

Dato

Skabelon: Plan for bekæmpelse af hjemløshed

24. juni 2022

Formålet med denne skabelon er at beskrive rammerne for kommunens plan for bekæmpelse af hjemløshed. Planen bilægges ansøgninger om etableringstilskud til særligt
billige almene familieboliger og ansøgning om ramme for nedsættelse af huslejen i almene familieboliger under fonden for blandende byer, som dokumentation. Derudover
vil planen anvendes af Socialstyrelsens taskforce på hjemløseområdet.

1. Baggrundsinformationer
Kommune:
Kontaktperson:
E-mail:
Telefonnummer:

2. Beskrivelse af hjemløsesituationen i kommunen
Antal borgere i hjemløshed i kommunen efter seneste hjemløsetælling fra VIVE:

Yderligere oplysninger om antallet af borgere i hjemløshed fra andre kilder, som f.eks.
kommunens egne opgørelse fra § 110 tilbud:

Hvad kendetegner målgruppen af borgere i hjemløshed i kommunen (maks. 10 linjer):

Indsæt eventuelt et skema over udviklingen i antallet af borgere i hjemløshed i kommunen i de sidste 5 år eller mere:

3. Beskrivelse af boligsituationen i kommunen
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Antal almene familieboliger med en husleje under 3.500 kr. (ekskl. forbrug):
Antal private udlejningsboliger med en husleje under 3.500 kr. (ekskl. forbrug):
Hvad er andelen af kommunal anvisning ud af de samlede udlejninger af almene familieboliger inden for de seneste 5 år (data kan eventuelt findes i LBF’s huslejestatistik):
Beskriv kommunens erfaringer med anvendelsen af anvisningsretten (maks. 10 linjer):

Beskriv de aktuelle behovskriterier for boligtildeling (maks. 10 linjer). Forventes en ændring af kriterierne som følge af tilsagn om støtte til huslejenedsættelse?

Beskriv kommunens aktuelle boligmasse, og hvordan kommunen anvender boligmassen til borgere i hjemløshed (maks. 10 linjer):

Beskriv kommunens særlige udfordringer ift. at sikre tilstrækkeligt med boliger til borgere i hjemløshed (maks. 10 linjer):

4. Beskrivelse af udlejningsaftaler med boligorganisationer:
Angiv hvilke boligorganisationer kommunen har indgået udlejningsaftaler med og beskriv indholdet af aftalerne. Det angives, hvis der er boligorganisationer, som kommunen ikke har en aftale med. Det beskrives, hvordan aftalerne medvirker til at stille boliger med lav husleje til rådighed for kommunen for at afhjælpe hjemløshed (maks. en ½
side):

Udlejningsaftaler skal vedlægges planen.

5. Organiseringen af hjemløseindsatsen i kommunen
Beskriv, hvordan arbejdet med bekæmpelse af hjemløshed er organiseret i kommunen,
de væsentligste aktører og deres samarbejdsflader. Beskriv herunder hvordan samarbejdet mellem socialområdet, bolig- og ydelseskontoret understøtter, at borgeren kommer i egen bolig, herunder f.eks. bevilling af indskudslån, engangsydelser mv. (maks. ½
side):

6. Indsatser til at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed i kommunen
Beskriv den socialfaglige støtte til at understøtte borgere i overgangen fra hjemløshed
til egen bolig (maks. 10 linjer):
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Beskriv kommunens politiske og/eller strategiske beslutningsgrundlag for anvendelsen
af Housing First-tilgangen (maks. 10 linjer):

Beskriv de socialfaglige indsatser kommunen anvender til borgere i hjemløshed. Der
lægges særligt vægt på, hvilke af de specialiserede støttemetoder inden for Housing
First-tilgangen (CTI, ICM, ACT), kommunen anvender (maks. 10 linjer):

Beskriv, hvordan kommunen vil sikre tilstrækkelig kapacitet i den socialfaglige indsats
til at understøtte overgangen og fastholdelsen af borgere i egen bolig (maks. 10 linjer):
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