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Strukturförslag – akutboende och dagverksamhet på Maria Prästgårdsgata
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner strukturförslag till inriktning för akutboende och
dagverksamhet på Maria Prästgårdsgata fr.o.m. 2006-01-01
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta projekteringen och ta fram ett slutgiltigt förslag med kostnadskalkyl.

Dag Helin

Eddie Friberg

Rita Kahn

Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag på en öppen dagverksamhet.
Stiftelsen Karisma Care driver ett akutboende för hemlösa män och par på Maria
Prästgårdsgata 34 A med ekonomiskt bidrag från socialtjänstnämnden. Samarbetet
med Stiftelsen Karisma Care kommer att avbrytas till kommande årsskifte. Förvaltningen föreslår att ett akutboende med nattlogi samt en öppen dagverksamhet för
hemlösa i egen regi förläggs i lokalerna.
Bakgrund
I budget 2005 för Stockholms stad för 2005 med inriktning för 2006 och 2007 beslutade kommunfullmäktige att socialtjänstnämnden ska utöka lågtröskelverksamheter
och öppna dagverksamheter gärna i samverkan med andra nämnder.
Stiftelsen Karisma Care driver ett akutboende för hemlösa män och par på Maria
Prästgårdsgata 34 A med ekonomiskt bidrag från socialtjänstnämnden. Verksamheten har 28 platser samt 6 extraplatser. Socialtjänstnämnden står för kontraktet och
Locum är hyresvärd. Beläggningen på Maria Prästgårdsgata har varit 107% för män
och 74% för par under 2004.
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Den pågående utbyggnaden av olika boenden för hemlösa i staden kommer enligt
förvaltningens bedömning på sikt leda till att behovet av härbärgesplatser minskar till
förmån för mer långsiktiga boendeformer. Det innebär att omstruktureringar av akutverksamheter kan bli nödvändiga att genomföra framöver. Samarbetet med Stiftelsen
Karisma Care kommer därför att avbrytas till kommande årsskifte och ansvaret för
driften av verksamheten på Maria Prästgårdsgata övergår då på förvaltningen.
Stiftelsen Karisma Care driver för närvarande också ett akutboende på Stora Båtvarvas gränd i Magretelund. Där finns 10 platser samt 2 extra platser för hemlösa män
och par. Gatu- och fastighetskontoret äger lokalerna. Socialtjänstnämnden hyr och
upplåter fastigheten till Stiftelsen Karisma Care. Beläggningen på Margretelund har
uppgått till 71% under 2004. I samband med att samarbetet med Stiftelsen Karisma
Care avbryts kommer stiftelsen även att frånträda dessa lokaler.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Aktuella dagverksamheter
Flera dagverksamheter som drivs av frivilligorganisationer finns i Stockholm och får
ekonomiskt bidrag till verksamheten genom organisations- och föreningsutskottet:
Stadsmissionsgården på Söder - för hemlösa män och kvinnor (Stadsmissionen)
Bryggan i City – för hemlösa män och kvinnor (Convictus)
Ny gemenskap i City - för hemlösa män och kvinnor
Klaragården i City - för hemlösa kvinnor (Stadsmissionen)
Sociala Center, Hornstull - för hemlösa män och kvinnor (Frälsningsarmén)
Bostället på Söder – för hemlösa män och kvinnor (Stadsmissionen)
LP-kontakten, Bråvallagatan 9 – för hemlösa män och kvinnor (Filadelfiaförsamlingen)
Hjälp till självhjälp i City - för hemlösa män och kvinnor (Situations Stockholm)
Finska Filadelfia på Söder – för män och kvinnor.
Förvaltningen bedömer att utbudet av dagverksamheter med lågtröskelkaraktär är väl
tillgodosett i City. Vad som behövs är fler öppna lågtröskelverksamheter som drivs
lokalt av stadsdelsförvaltningar i samarbete med frivilligorganisationer utanför City.
Ett exempel på sådan dagverksamhet är Bryggan i Vantör som drivs av Vantörs
stadsdelsförvaltning i samverkan med Convictus och kyrkan i Högdalen.
Förvaltningens förslag och synpunkter
Verksamheten på Maria Prästgårdsgata
Förvaltningen föreslår att akutboendet på Maria Prästgårdsgata drivs i egen regi
fr.o.m. 2006-01-01. Inriktningen på verksamheten bör enligt förvaltningen vara densamma som på Planeringshemmet Hammarbybacken och Hvilan. Det innebär att
akut logi erbjuds och att ett aktivt planerings- och länkningsarbete bedrivs påföljande
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morgon så att de hemlösa som söker logi kan länkas till stadsdelsförvaltning/Enheten
för hemlösa (sdf/Efh) för mer långsiktiga insatser.
Verksamheten föreslås erbjuda nattlogi och under dagtid en öppen verksamhet. Dagverksamheten bör, för att vara ett komplement till de öppna dagverksamheter som
redan finns i City, erbjuda hemlösa information, rådgivning och samtal med socialsekreterare utan tidsbeställning. Syftet med verksamheten är att utöka resurserna för
hemlösa och göra dem mer lättillgängliga samt att samordna arbetet med härbärgespersonal och handläggare på sdf/Efh för att hjälpa hemlösa som söker logi på härbärgen till mer långsiktiga insatser och boende. Handläggare på sdf/Efh ska också kunna
använda lokalen under dagtid för möten med klienter, nätverksträffar etc. TÖGprojektet kan förlägga viss del av verksamheten i dessa lokaler för att bl.a. följa upp
de som sökt logi genom direktintag till akutboendet. Hemlösa ska också kunna besöka verksamheten för information och rådgivning eller för att ta kontakt och boka tid
hos olika myndigheter, använda datorer etc.
Den öppna dagverksamheten föreslås inrättas som ett medborgarkontor för hemlösa
och
• fungera som en samordningscentral med översikt över beläggningen på olika
härbärgen/ institutioner
• vara en knutpunkt för arbetet med den fältförlagda mobila biståndsbedömningen (TÖG-projektet) som kan förlägga uppföljnings- och länkningsarbetet
till lokalen.
• fungera som en informations- och mottagningscentral för hemlösa d.v.s. en
dagverksamhet där hemlösa utan tidsbeställning kan få rådgivning, information i sociala frågor och hjälp att kontakta socialtjänsten eller bli slussad vidare till andra hjälpinstanser
• erbjuda samtal med socialsekreterare för bedömning av den hemlöses stöd/omvårdnadsbehov samt planering och bokning av lämpligt boende i samarbete med ansvarig förvaltning
• erbjuda besökare tillgång till modern teknik (datorer med tillgång till Internet,
telefoner etc.), dagspress, informationsmaterial, ansökningsblanketter etc. i
lokalerna för att kontakter med myndigheter m.m. ska underlättas
• tillhandahålla enklare förtäring såsom kaffe/te och smörgås.
• ha disponibla kontorsrum för att kunna förlägga möten med klienter, nätverksträffar kring enskilda klienter m.m. i samarbete med sdf/Efh i lokalerna.
Lokalerna på Maria Prästgårdsgata har för närvarande små gemensamhetsutrymmen
och behöver därför byggas om för att anpassas till den nya verksamheten. Detta innebär att antalet boenderum för akutboendet kommer att minska. Förvaltningen bedömer dock att detta är möjligt att genomföra i och med att stödboendet i Råcksta
kommer att iordningställa ytterligare ca 27 lägenheter i ett våningsplan under september/oktober 2005. De översta våningsplanen beräknas preliminärt kunna tas i
bruk i februari 2006. Stödboendet Basen kommer under hösten att utöka platsantalet
med 3 platser. Arbetet i TÖG-projektet syftar till att akutplaceringarna på olika härbärgen ska minska, vilket enligt förvaltningen bör bli möjligt i och med den pågående utbyggnaden av fler platser i lågtröskelboenden av mer långsiktig karaktär.
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Upphandlingen av akutboendet på Skarpnäcksgården innebär även att Skarpnäck
Care AB enligt ingånget avtal tillhandahåller med kort varsel 10 extraplatser om förvaltningen aviserar att behov finns. Hittills har dessa extraplatser inte utnyttjas.
Kostnaden för extraplatserna ingår i entreprenadavtalet.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att fortsätta projekteringen och redovisa ett slutligt förslag med kostnadskalkyl. Samordningen mellan dagverksamhetens arbetsuppgifter i förhållande till informations- och mottagningssektionen på Efh behöver klargöras för att undvika dubbelarbete. En guide för vård och boende riktad till handläggare på sdf/Efh och till medborgare kommer inom kort att lanseras av förvaltningen.
Guiden innebär dels en webb-funktion kopplad till Stockholmsportalen med information om olika verksamheter som erbjuder vård och boende dels en telefonguide med
personlig betjäning 4 timmar/dag. Samordningen i förhållande till denna guidefunktion behöver också förtydligas. Eventuell samverkan med någon frivilligorganisation
när det gäller dagverksamheten bör också närmare undersökas.
Frälsningsarméns natthärbärge och korttidsboende
Frälsningsarméns härbärge har plats för 24 hemlösa män plus 3 extraplatser. Login
sker i sovsalar för 8-9 personer. Frälsningsarmén har även ett korttidsboende i samma lokaler i Midsommarkransen med 6-8 platser för hemlösa män och kvinnor som
vill gå vidare mot ett eget boende. Korttidsboendet har krav på drogfrihet.
Frälsningsarmén har planer på att bygga om lokalerna i akutboendet, som består av
sovsalar, till ändamålsenligare boenderum för de hemlösa, minska antalet platser i
akutboendet och erbjuda planering och uppföljning som på Planeringshemmet Hammarbybacken genom att ett antal av akutplatserna görs om till akutplatser med dygnetruntboende istället för enbart nattlogi. Det innebär att Frälsningsarmén har för avsikt att höja kvaliteten i akutboendet i Midsommarkransen. Lokalerna har tidigare
inte kunnat byggas om på grund av ventilationsproblem. Gatu- och fastighetskontoret
har dock nyligen åtgärdat ventilationen, vilket kostat ca 1 mkr. Frälsningsarmén behöver därför inte längre leta efter ny lokal utan kan även fortsättningsvis bedriva och
utveckla verksamheten i Midsommarkransen.
Liljeholmens stadsdelsförvaltning är intresserad av, eventuellt i samarbete med Hägerstens stadsdelsförvaltning, att inleda ett närmare samarbete med Frälsningsarmén
omkring akutboende och/eller någon form av dagverksamhet. Flertalet boende på
Frälsningsarméns verksamhet har hittills dock varit klienter som haft sin tillhörighet
på Enheten för hemlösa. Liljeholmens stadsdelsförvaltning tillhör de fem förvaltningar med mest direktintag och ingår därför i TÖG-projektet. Det skulle vara mycket positivt om ett närmare samarbete i arbetet med hemlösa kunde utvecklas mellan
Liljeholmens stadsdelförvaltning och Frälsningsarmén i de inarbetade lokalerna i
Midsommarkransen.

