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Kartläggning
Avgränsning
Kartläggningen omfattar boenden/institutioner för vuxna med missbruks- och/eller psykiska
problem som drivs
• av socialtjänstnämnden i egen regi
• av Stiftelsen Hotellhem
• på entreprenad av socialtjänstnämnden samt
• av frivilligorganisationer med ekonomiskt bidrag från staden.

Stadens totala resurser avseende boende/institutioner för vuxna ingår inte i denna kartläggning.
Således redovisas inte:
• stadsdelsförvaltningarnas boenden i egen regi
• boenden som drivs av frivilligorganisationer som inte får ekonomiskt stöd av staden
• andra resurser för hemlösa/missbrukare i form av försöks- och träningslägenheter, boendestöd, kontaktperson, familjehemsvård m.m.
• boenden/behandlingshem inom missbrukarvården som staden upphandlat genom ramavtal1, som gäller 2005-2006 med möjlighet till ett års förlängning. Här finns stöd-, omvårdnadsboenden, behandlingshem, öppenvård och familjevård, som drivs av privata entreprenörer, stiftelser, länkverksamheter och familjevårdsorganisationer.
Enheten för hemlösa har utvecklat egna boendeverksamheter, som enbart tar emot enhetens
klienter på samma sätt som stadsdelsförvaltningarna har utvecklat boenden i egen regi avsedda för respektive stadsdelsförvaltnings klienter. Dessa boenden ingår i redovisningen, eftersom de drivs i socialtjänstnämndens regi.

Definitioner
Definitionerna bygger på de benämningar som normalt används när det gäller stadens verksamheter. Det kan förekomma att frivilligorganisationerna använder andra benämningar på
sina verksamheter.
Platsantal
Platsantalet är ordinarie antal platser. Antalet extraplatser som ett boende/institution kan tillhandahålla, med eller utan varsel om behovet i förväg, inräknas dessutom i platsantalet i denna redovisning.
Målgrupp
Den kategori klienter som verksamheten vänder sig till enligt hemsida eller annan information
anges som målgrupp. Flertalet verksamheter har dock en flexibel bedömning av vilka klienter
1

Vårdgivarkatalogen finns tillgänglig på Stockholms stads intranät under handläggarservice.
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som kan tas emot. Vid informationsmöte och/eller bokning görs en bedömning om boendet/behandlingen kan tillgodose klientens individuella behov utifrån uppgjord planering. Med
hänsyn till detta är det svårt att göra en strikt målgruppsindelning av verksamheterna. Vilken
problembild hos klienterna som dominerar inom boendet/institutionen kan variera över tid.
Hemlöshet
Nedanstående definition används för att definiera vilka personer som ska räknas som hemlösa
vid räkning av antalet hemlösa i staden:

Personer över 20 år som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande och därför är hänvisad till tillfälligt boendealternativ eller är
uteliggare. Till de hemlösa räknas också personer som tillfälligt bor hos olika kamrater eller
bekanta.

Till de hemlösa räknas således personer som bor på institutioner (stöd- och omvårdnadsboenden samt behandlingshem) eller härbärgen och som inte har någon bostad ordnad vid eventuell utskrivning.
Det innebär att personer i olika tillfälliga boendelösningar räknas som hemlösa trots att de inte
är utan logi.
Hemlöshetsinventeringen 2004 avsåg antalet hemlösa som den 15 april var registrerade för
tidigare eller aktuella insatser på stadsdelsförvaltning (sdf), Enheten för hemlösa (Efh), beroendemottagning, jourmottagning eller frivilligorganisation.
Avgift
Vårddygnsavgiften utgör den avgift som placerande förvaltning betalar för placeringen. Egenavgift är den avgift som den enskilde betalar för vården/boendet. Avgiften är de intäkter som
institutionen har.
Anslag
Anslaget är den subvention som verksamheten har för drift av verksamheten från socialtjänstnämnden (SotN).
Lågtröskelverksamheter
Lågtröskelverksamheter är verksamheter, som inte kräver fullständig drogfrihet utanför institutionen. Det innebär att klienten inte skrivs ut vid återfall. Drogfrihet gäller dock inom institutionen. Målsättningen med boendet är att genom stöd och struktur motivera klienten till att
minska sitt missbruk alternativt bli drogfri om detta mål är realistiskt att nå. Vid korttidsboenden och flertalet akutboenden bedrivs ett motivations- och planeringsarbete, i samarbete med
placerande förvaltning, för att kunna slussa klienten vidare till mer långsiktiga boendeformer.
Drogfria verksamheter
Drogfria verksamheter är verksamheter som kräver drogfrihet inom och utanför institutionen.
Vid återfall behålls oftast platsen under tiden klienten genomgår avgiftning på Krukis/Örnsberg eller inom landstingets avgiftning. Vid upprepade återfall leder det till utskrivning efter planering med berörd stadsdelsförvaltning.
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I verksamheter där klienten har någon form av kontrakt (exempelvis inom Stiftelsen Hotellhem, i försöks- och träningslägenheter) på en lägenhet ställs normalt samma krav som i ett
ordinärt boende. Det innebär att den boende kan förtära alkohol i sin lägenhet, men måste
sköta boendet, betala hyran och inte vara störande för andra.
Härbärge
Härbärge är benämningen på en institution som tillhandahåller kortvarigt boende av olika karaktär. Boendet kan avse akutboende eller akut- och korttidsboende.
Akutboenden
Vissa akutplatser kan finnas i anslutning till korttidsboenden eller andra boenden exempelvis
på härbärgen för att möjliggöra akuta intagningar. Flerbäddsrum förekommer. Efter bedömning kan klienten överföras till korttidsboende eller annat boende. Boende på akutplats bör
endast avse enstaka nätter. Om mat ingår eller inte kan variera.
Akutplatser tillhandahålls både i form av
• nattlogiplatser som endast omfattar logi över natten med enklare kvällsmål och frukost
eller som
• dygnetruntplatser där platsen disponeras även under dagtid och där frukost, lunch och
middag ingår.
Klientens egenavgift skiljer sig åt mellan nattlogi och dygnetruntboende.
Akutplatser kan som regel inte bokas i förväg eller endast bokas för kortare perioder.
Akutplatser tillhandahålls både i form av
• direktintag där den hemlöse kan gå direkt till härbärget för att få en plats över natten eller
• efter biståndsbedömning och bokning av handläggare på sdf, Efh eller av Socialjouren.
De verksamheter som tar emot personer för nattlogi på direktintag tar emot alla sökande som
uppfyller kriterierna för tak-över-huvudet-garantin (TÖG). Kriterierna för TÖG innebär att
den hemlöse ska söka logi före kl. 24.00, inte vara störande eller våldsbenägen, inte utgöra en
brandfara eller vara ”spärrad” av dessa skäl. En bedömning om personen kan tas emot görs
vid inskrivningen. Transport till sjukvårdsinrättning etc. sker om klienten bedöms vara i för
dåligt skick för att tas emot och i behov av avgiftning/medicinsk vård.
Korttidsboenden
Klienten har tillgång till platsen dygnet runt och personal finns oftast på plats även nattetid.
Vanligen har individen eget rum, men flerbäddsrum kan också förekomma. Vissa måltider
tillhandahålls på institutionen. Någon form av planering för avgiftning, vård/behandling i olika former och/eller för ett mer långsiktigt boende ska äga rum under placeringen, som är begränsad till en kortare tidsperiod. De institutioner, som har förstärkta personalresurser för att
sådan planering ska komma till stånd, kallas ibland också planeringshem. Sådana placeringar
kan i normalfallet pågå upp till högst 6 månader.
Korttidsboendet är ett övergångsboende, som syftar till – oftast i kombination med andra insatser – att förbereda klienten för boende i andra boendeformer såsom stöd- och omvårdnadsboenden, gruppboende eller boende i tränings- eller försökslägenhet.
Ett biståndsbeslut krävs för placering.
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Stödboenden
Stödboenden är ett boende där olika stödinsatser ingår för att vissa mål i en uppgjord planering ska nås. Stödet som erbjuds skiftar mellan olika boenden i förhållande till inriktning och
den målgrupp man vänder sig till.
Vissa stödboenden kräver drogfrihet och upprepade återfall innebär att klienten i normalfallet
skrivs ut från boendet. Andra stödboenden där drogfrihet inte är ett krav (lågtröskelverksamheter) syftar till att motivera klienten till ett minskat missbruk alternativt drogfrihet för att
denne ska kunna gå vidare till boendeformer med mindre stöd.
Kost ingår vanligtvis i boenden där det finns personal dygnet runt. I stödboenden där den
hemlöse har egen lägenhet är det normala att klienten själv ombesörjer kosthållningen. Olika
varianter förekommer dock.
Ett biståndsbeslut krävs för placering.
Omvårdnadsboenden
Omvårdnadsboenden är dygnetruntboenden som erbjuder stöd och omvårdnad för personer
som, på grund av omfattande vårdbehov även medicinska, är i behov av mycket omvårdnad.
Viss lättare sjukvård kan i flertalet fall erbjudas inom institutionen. Placeringstiderna på omvårdnadsboenden kan vara relativt långa.
Ett biståndsbeslut krävs för placering.
Tränings- och försökslägenhet
Tränings- och försökslägenheter är en resurs för personer med missbruks-, psykiska eller
andra liknande problem som behöver stöd från socialtjänsten för att erhålla, klara och behålla
ett eget boende. Stockholms Stads Bostadsförmedling AB beslutar om tilldelning och förmedling av försöks- och träningslägenheter efter ansökan. Anvisad lägenhet hyrs med förstahandskontrakt av stadsdelsförvaltning/socialtjänstförvaltningen. Förvaltningen hyr därefter ut
lägenheten i andra hand till en klient. Förvaltningen och klienten ska träffa överenskommelse
om en handlingsplan som ska gälla under boendetiden.
Bistånd till boende i träningslägenhet är ett beslut om insats enligt 4 kap. 1 § SoL. Beslutet
kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Bistånd till boende i försökslägenhet är ett beslut
om insats enligt 4 kap. 2 § SoL. Beslutet kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär, utan
bara genom laglighetsprövning/kommunalbesvär.
Tränings- och försökslägenheter kan också finnas om en resurs på olika stödboenden som
eftervård, vilket är fallet på flera institutioner inom HVB Vuxna.
Träningslägenheter
Träningslägenhet erbjuds personer som är i behov av särskilt stöd från myndigheternas sida.
S.k. jourlägenhet utgör en form av träningslägenhet, som innebär att akuta kortvariga boenden
erbjuds särskilda målgrupper. Lägenheten kontrakteras av stadsdelsförvaltning/socialtjänstförvaltningen.
Kontraktet på träningslägenhet kan som regel inte överlåtas på klienten.
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Försökslägenheter
Försöksboendet pågår normalt ett år och normalt längst tre år. Om klienten sköter boendet kan
kontraktet överskrivas på denne.
Hotellhem
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm tillhandhåller genomgångsbostäder för personer som av
sociala och/eller ekonomiska skäl är i behov av en tillfällig bostad och erbjuder mer varaktiga
bostäder med visst boendestöd för personer med sociala problem. Genomgångsbostäderna är
avsedda för en person. Boendetiden ska i regel vara högst tre år. För att bli hyresgäst hos Stiftelsen Hotellhem krävs att man är folkbokförd i Stockholms Stad senast den 1 november året
före ansökan. Man måste också vara anmäld hos Stockholms Stads Bostadsförmedling för att
på sikt kunna få en permanent bostad.
Biståndsbeslut behövs inte, vilket innebär att den enskilde inte behöver vara aktuell inom socialtjänsten vid boende inom Stiftelsen Hotellhem.
Provboende är ett alkohol- och drogfritt referensboende i avvaktan på en plats på något av de
andra hotellhemmen eller annat boende. All upplåtelse sker till stadsdelsnämnd, vilken i sin
tur upplåter rummet till den boende. Upplåtelser handläggs av hotellhemmets personal. De
boende lagar sin egen mat i det gemensamma köket.
Stödboende på hotellhemmen innebär att personer som bor i genomgångsbostäderna och är i
behov av stöd/omvårdnad erhåller detta extra stöd i den lägenhet där de är boende. Stödboenden finns på samtliga hotellhem och är inte knutna till vissa lägenheter utan till de personer
som är i behov av stödet.
Hotellhem har tre olika omvårdnadsnivåer för stödboende:
Grupp 1: Social kontakt och hjälp med omvärldskontakter
Ensamma och socialt isolerade personer med missbruksproblematik och/eller psykiska funktionshinder som inte klarar av att bo ensamma.
Grupp 2: Social kontakt och städhjälp
Äldre missbrukare, ibland med alkoholdemens och andra psykiska handikapp som behöver
psykosocialt stöd samt hjälp med viss hygien och städning.
Grupp 3: Omvårdnad med hemtjänstinslag
Psykiskt funktionshindrade och/eller med kroniskt långvarigt missbruk med stort omvårdnadsbehov.
Blockförhyrning
Vissa stadsdelsförvaltningar2 och Enheten för hemlösa och blockförhyr lägenheter i vissa korridorer inom Stiftelsen Hotellhem för placering av egna klienter. Klienten hyr en lägenhet och
betalar hyra. Personal finns på plats som stöd. Stödets omfattning kan variera mellan olika
boenden.
Permanent boende
Akut-, korttids-, stöd- och omvårdnadsboenden betraktas inte som permanenta boenden och
klienten kan inte mantalsskriva sig där. Klienten har inget besittningsskydd utan det är föreståndaren som beslutar om in- och utskrivning.
2

Antalet lägenheter som stadsdelsförvaltningarna blockförhyr redovisas inte i denna inventering.
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Boende i försökslägenhet innebär att klienten hyr lägenheten i andra hand med vissa villkor
av placerande förvaltning. Lägenheten kan om klienten sköter sig leda till att klienten får
överta kontraktet på lägenheten. Antalet förmedlade försöks- och träningslägenheter redovisas
utifrån statistik från Stockholms stads Bostadsförmedling AB.
Boendeform för äldre
Boende på ålderdomshem/sjukhem för personer över 65 år är en permanent boendeform med
heldygnsomsorg och även utökad medicinsk omvårdnad med särskilda resurser för målgruppens behov. Beslut om bistånd fattas av biståndshandläggare inom äldreomsorgen för personer över 65 år och av biståndshandläggare inom omsorgen om funktionshindrade för personer
under 65 år.
Familjevård
Det primära syftet med en familjevårdsplacering kan var boende eller behandling/vård. En
biståndsbedömning görs och beslut om insats fattas av placerande förvaltning. Av beslutet ska
framgå om placeringen i första hand avser vård/behandling eller boende. Klientens egenavgift
skiljer sig åt mellan de olika placeringsformerna.
Syftet med en familjeplacering är bland annat att ge social träning genom att den placerade får
möjlighet att delta i en familjs dagliga liv och på så vis bygga upp relationer till värdfamiljen
och andra personer som utgör värdfamiljens bekantskapskrets.
Ett biståndsbeslut krävs för placering.
Behandlingshem
En institution som erbjuder socialt förändringsarbete i dygnetruntverksamhet. Klienten bearbetar problem/svårigheter individuellt och/eller i grupp. Behandlingsmetoderna skiftar mellan
olika institutioner. Kartläggning/bedömning av klientens problem kan också ingå.
Den högsta avgift som får tas ut av klienten per dygn i behandling i dygnetruntverksamhet är
80 kronor/dygn. En ekonomisk prövning görs av placerande förvaltning för att fastställa klientens egenavgift. Vid behandling i öppenvård får ingen avgift tas ut för behandlingen.
Drop in
Drop in är en verksamhet inom Krukis/Örnsberg som kan ta emot män och kvinnor för pedagogisk avgiftning. Verksamheten drivs i samarbete med Beroendecentrum Stockholm.

9

Boendetrappan
”Boendetrappan”, som presenteras på sid. 11, med angivna platsantal inom de olika kategorierna, har utarbetats av förvaltningen för att visualisera stadens utbud av vård och boende för
vuxna. Verksamheterna har indelats i lågtröskelverksamheter respektive drogfria verksamheter.
De olika nivåerna inom lågtröskel- respektive drogfria verksamheter återspeglar avsedda placerings-/boendetider från akutboende till permanent boende:
Akutboende ⇒ korttidsboende ⇒ stödboende/vårdnadsboende ⇒ permanent boende

”Boendetrappan” betyder inte att en klient måste gå från steg till steg i trappan eftersom klienten utifrån sina individuella behov kan placeras in i trappan inom vilken kategori av institution/boende som helst. En klient kan också gå från lågtröskelverksamheter till drogfria verksamheter eller tvärtom om klienten återfaller i missbruk. En klient behöver således inte genomgå de olika trappstegen utan kan placeras direkt i det boende, som motsvarar klientens
behov.
Analysen av verksamhetsutbudet och presentationen av verksamheterna redovisas utifrån den
gjorda indelningen i kategorier/boendetyper i boendetrappan.
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Analys av verksamhetsutbudet
Samtliga verksamheter presenteras på sid. 25-52. Där redovisas typ av verksamhet, huvudman, adress- och telefonuppgifter, namn på kontaktperson, hemsida, platsantal, målgrupp, typ
av boende, innehåll, personal, kost, avgift, anslag samt öppettider.
Hemlöshetsbegreppet
En kartläggning av antalet hemlösa i staden gjordes den 15 april 20043. Vid denna räkning
framkom att 3.370 personer betecknades som hemlösa enligt den definition, som tidigare presenterades under avsnittet Definitioner.
Av räkningen av hemlösa den 15 april 2004 kan konstateras att huvuddelen (c:a 83 %) hade
tillgång till olika former av ”bostäder” eller var föremål för institutionsvistelse medan endast
en mindre del (c:a 11 %) vistades på härbärgen eller var s.k. uteliggare. Av totalt 3 370 inrapporterade hemlösa var bostadsförhållandet okänt för 175 personer
Antalet inrapporterade hemlösa den 15 april 2004 kan fördelas i fyra grupper, nämligen
• Boende i lägenheter 1 476 personer (44 %)
• Lågtröskelboende 70 personer (2 %)
• Vård-, boende- och behandlingsinstitutioner 1 243 personer (37 %)
• Härbärgen, uteliggare, husvagn m.m. och okänt 574 personer (17 %)

Stadens redovisning av antalet hemlösa inkluderar således även personer som har någon form
av tillfällig bostad, bor på stöd- och omvårdnadshem, vistas på behandlingsinstitution eller
bor i träningslägenhet. Den nuvarande hemlöshetsdefinitionen ger upphov till oklarheter och
svårigheter när behovet av nya bostäder för hemlösa ska beräknas, eftersom merparten av de
klienter som definieras som hemlösa har någon form av boende.

Målgruppsindelning av verksamheter
Det utbud som redovisas riktar sig inte enbart till hemlösa. Stöd- och omvårdnadsboenden och
behandlingshem inom HVB vuxna är också en resurs inom stadens missbrukarvård för vuxna.
Vuxna missbrukare med eller utan fast bostad kan som bistånd beviljas stöd- eller omvårdnadsboende och/eller behandling i dygnetruntboende som ett led i en vårdkedja.
Vid bearbetning av materialet har förvaltningen funnit att det inte är meningsfullt att kategorisera verksamheterna utifrån en målgruppsindelning, verksamheternas personalbemanning
eller utifrån vilket stöd som tillhandahålls på olika boenden/institutioner utifrån beskrivet
verksamhetsinnehåll. Jämförelser mellan boenden/institutioner utifrån vilken målgrupp (klienter med psykiska problem/klienter med missbruksproblem eller klienter med missbruks- och
psykiska problem etc.) verksamheten riktar sig till går inte att göra, eftersom flertalet institutioner tar emot olika kategorier av klienter. Klienternas problembild på institutionerna kan
också, enligt vad som tidigare beskrevs under avsnittet Målgrupp, variera över tid. Handläggare inom socialtjänsten gör en biståndsbedömning och bokar plats på alla institutioner förutom på de akutboenden som tar emot hemlösa på direktintag. Bokning/informationsmöte före
placering innebär att en bedömning görs om boendet/behandlingen kan tillgodose klientens

3
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behov. Individuella hänsyn kan då tas oavsett vilken målgrupp institutionen/boendet primärt
vänder sig till.
Beskrivning av verksamheternas utbud av tjänster
Jämförelser av vilket stöd som erbjuds på institutionerna/boendena utifrån hur detta beskrivs
av olika verksamheter är svårt att göra, eftersom det inte finns någon enhetlig specificering/kategorisering av verksamheternas utbud i staden. Bemanningen kan inte heller jämföras
eftersom denna påverkas av vilken målgrupp som tas emot, vilket stöd som erbjuds inom
verksamheten, om det finns bemanning dygnet runt eller inte, om volontärer finns eller inte
etc.
Kategorisering av verksamheterna
Förvaltningen har därför vid kategoriseringen av verksamheterna utgått ifrån indelningen i
lågtröskelverksamheter respektive drogfria verksamheter. Inom dessa kategorier görs sedan
en indelning i korttidsboenden, stödboenden och omvårdnadsboenden. Inom lågtröskelverksamheterna finns dessutom akutboenden och inom kategorin drogfria verksamheter finns Hotellhems och Enhetens för hemlösas utbud samt behandlingshemmen.
Utbud
Det finns totalt 2.146 platser4 att tillgå inom lågtröskelverksamheter och drogfria verksamheter, som drivs av socialtjänstnämnden i egen regi, av Stiftelsen Hotellhem, på entreprenad
eller som drivs med ekonomiskt stöd från socialtjänstnämnden. Dessa platser är ett komplement till stadsdelsförvaltningarnas egna resurser och det utbud som upphandlats genom ramavtal och kan avropas utifrån klientens behov av stöd, behandling eller boende.

Redovisat utbud av platser i denna kartläggning kan därför inte ställas i relation till antalet
hemlösa enligt stadens inventeringar, eftersom merparten av de klienter som definieras som
hemlösa har någon form av boende samtidigt som redovisat utbud inte är stadens totala resurser inom individ- och familjeomsorgen för vuxna.

Subventionering/anslag
Verksamheterna finansieras genom intäkter i form av det vårddygnspris som placerande förvaltning betalar under placeringstiden. Vissa verksamheter är dessutom subventionerade genom anslag. Exempelvis har vissa kostsamma akutplatser och platser på lågtröskelverksamheter subventionerats för att hemlösa ska erbjudas akut logi eller annat boende till reducerade
kostnader för placerande förvaltning. Subventioneringen har gjorts för att säkerställa att TÖG
upprätthålls.

Subventioner/anslag är ett viktigt instrument för att styra efterfrågan. Avgiftssättningen är
därför en viktig faktor för att påverka placeringar och placeringstider.

Priser/avgifter för placerande förvaltning
Det pris som tas ut av placerande förvaltning är inte alltid den faktiska vårddygnskostnaden
eftersom vissa verksamheter är subventionerade genom anslag. Priserna varierar därför och
det pris som tas ut avspeglar därför inte vilket tjänsteutbud eller vilken service-/omsorgsnivå
som verksamheten erbjuder.

4

Försöks-/träningslägenheter och vård/boende i familjehem är inte inräknade i platsantalet.
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Gällande avgifter vid stadens akut- och korttidsboenden
Nattlogi
250 kr/dygn dag 1-14 varav 50 kr/dygn i egenavgift. Fr.o.m. dag
15 är avgiften 550 kr/dygn varav 50 kr/dygn i egenavgift
Dygnetruntboende

149 kr/dygn (vid boende samt frukost, lunch och middag) i egenavgift dag 1-14, ingen ytterligare avgift tas ut från placerande förvaltning. Fr.o.m. dag 15 är avgiften 550 kr/dygn inkl. egenavgiften.

De olika avgiftsnivåerna före och efter 14 dagar är krångliga att administrera och kan motverka att längre placeringar görs. Avgiften vid Planeringshemmet Norrtull ändrades fr.o.m. 200507-01 till 517 kr/dygn inkl. klientens egenavgift 117 kr/dygn (avser boende samt frukost och
middag) fr.o.m. dag 1.

Avgifterna på akut- och korttidsboendena för placerande förvaltning ska ses över kommer att
föreläggas SotN för beslut i samband med budget och verksamhetsplan för 2006.

Egenavgift
Egenavgiften är den avgift som kommunen kan ta ut av den enskilde. Vid stöd och hjälpinsatser av vård- och behandlingskaraktär på HVB-hem eller i familjehem får kommunen ta ut en
ersättning för uppehälle med maximalt 80 kr/vårddygn enligt regeringsföreskrifter. Vid andra
stöd- och hjälpinsatser fastställer kommunen själv skälig ersättning. Den egenavgift som tas
ut av den enskilde vid boende är fastställd av kommunfullmäktige och avser boende och eventuell mat. Ingen avgift för service/omsorg eller övrigt tas ut av den enskilde.
Debiterad avgift - faktisk vårddygnskostnad
Förvaltningen har gjort vissa jämförelser mellan olika boenden utifrån vårddygnskostnaden.
Den kostnad som placerande förvaltning betalar redovisas liksom den faktiska vårddygnskostnaden i de fall detta är möjligt.

De avgifter som debiteras placerande förvaltning motsvarar inte alltid den faktiska kostnaden
med hänsyn till att vissa verksamheter är subventionerade genom anslag. Den faktiska vårddygnskostnaden är den egentliga kostnaden för platsen (d.v.s. intäkter samt eventuellt tillkommande anslag).
Den faktiska vårddygnskostnaden är kommunens självkostnadspris och den avgift som staden
tar ut från andra kommuner. Dygnskostnaden beräknas utifrån prognosticerad beläggning.

Jämförelser görs inte med frivilligorganisationernas utbud, eftersom förvaltningen inte har
hela kostnadsbilden för de boenden som drivs av frivilligorganisationer och har ekonomiskt
bidrag från staden. Inte heller har kostnadsjämförelser kunnat göras med boenden inom Stiftelsen Hotellhem på grund av att intäkterna för de olika verksamheterna inte är kända.
Den faktiska kostnaden för boenden/institutioner beror i första hand på vilken målgrupp som
tas emot, vilken typ av boende det rör sig om och om det finns specialistkompetens inom
verksamheten. Akutboendena som tar emot klienter i dåligt skick på direktintag har en hög
bemanning dygnet runt även nattetid, vilket innebär att personalkostnaderna blir höga för sådana verksamheter. Personalkostnaderna för institutioner/boenden som har volontärer blir
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lägre. Verksamheter där specialistkompetens erbjuds har också högre kostnader än verksamheter som inte har detta. När beläggningen redovisas bygger denna på ordinarie antal platser.
Behov - efterfrågan - beläggning
Beläggningsstatistiken belyser efterfrågan på olika boendealternativ. Priset förefaller ha stor
betydelse för efterfrågan. När priset har subventionerats genom anslag från SotN har efterfrågan blivit större (exempelvis Gamlebo, Krukis/Örnsberg). Subventioneringen av platser inom
lågtröskelverksamheterna påverkar efterfrågan, vilket innebär att efterfrågan inte alltid avspeglar det faktiska behovet. Vid genomgångar som revisionen gjort inom missbrukarvården
för vuxna har konstaterats att enskilda klienter i vissa fall inte har beviljats den behandling
och/eller det bistånd i övrigt som de bedömts vara i behov av.

Subventioneringen av platser inom lågtröskelverksamheterna påverkar efterfrågan, vilket innebär att efterfrågan inte alltid behöver avspegla klienternas faktiska behov.

Behandling – boende
Under senare år har en ökad efterfrågan på boendeplatser noterats samtidigt som efterfrågan
på behandling i dygnetruntvård minskat. Detta har lett till att antalet boendeplatser har utökats
och att antalet platser på behandlingshem minskat. Många stadsdelsförvaltningar kombinerar
dygnetruntboende med behandling i öppenvård alternativt sysselsättning.
En förändrad syn på boende och behandling är också orsaken till denna utveckling. Tidigare
fanns uppfattningen att den enskilde klienten skulle ”kvalificera” sig för boende genom att
genomgå behandling som syftade till drogfrihet. Först sedan klienten uppvisat drogfrihet kunde boende erbjudas. Lågtröskelverksamheter förutom härbärgen fanns inte. Många klienter
klarade inte dessa krav på behandling/drogfrihet och var därmed hänvisade till akutboende/nattlogi etc.
En utbyggnad av lågtröskelverksamheter har skett under senare år. Det har bidragit till att
socialtjänstens arbete - som ett första steg – i högre grad än tidigare inriktas på att erbjuda den
hemlöse någon form av akut- eller annat lågtröskelboende. Sedan boendefrågan ordnats kan
arbetet fokuseras på att stödja och motivera den hemlöse så att denne kan komma vidare till
långsiktigare boendelösningar och eventuellt behandling. Inom många lågtröskelverksamheter
erbjuds därför stöd och planering utifrån den enskildes individuella förutsättningar.
Skillnaderna mellan boende och behandling minskar också alltmer genom att personal på boendeverksamheterna (såväl lågtröskel- som drogfria verksamheter i SotN.s regi) genomgår
utbildning om dubbeldiagnoser, utbildning i återfallsprevention, kognitiv beteende terapi etc.
och kan därmed erbjuda ett mer omfattande verksamhetsinnehåll.

Lågtröskelverksamheter
Totalt finns 353 platser inom lågtröskelverksamheter. 107 av dessa platser drivs av frivilligorganisationer. Ursprungligen fanns endast lågtröskelverksamheter i form av härbärge/akutboende med nattlogiplatser, men utbudet har under senare år utökats radikalt genom att
det tillkommit akutplatser med dygnetruntboende, korttidshem, olika typer av stödboenden
och ett äldreboende för hemlösa. Det senaste tillskottet inom lågtröskelverksamheterna är ett
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omvårdnadsboende med 8 boende-/hospiceplatser på Ersta diakonianstalt för hemlösa män
och kvinnor med svåra somatiska sjukdomar.
Stadens lågtröskelboenden är organiserade inom Enheten för stadsgemensamma boenden
inom Individorienterade verksamheter. Gemensamt för de stödboenden som drivs i egen regi
och är lågtröskelverksamhet är att de till viss del är anslagsfinansierade. Det innebär att den
kostnad som placerande förvaltning betalar inte är den reella kostnaden för boendet. Den reella kostnaden för boendet inom lågtröskelverksamheterna är den kostnad som tas ut av annan
kommun vid placering.

Anslagsfinansieringen inom stadens lågtröskelverksamheter gör att den placerande förvaltningen endast betalar en del av den faktiska kostnaden vid placeringen. Den avgift som tas ut
uppfattas som den reella kostnaden av placerande förvaltning och styr därmed många gånger
placeringen.

Kostnaderna för akutboendena är höga på grund av att hög bemanning är nödvändig eftersom
hemlösa i dåligt skick och med svåra problem (missbruks- och/eller psykiska problem) tas
emot. Bemanningen på boendena påverkar i hög grad kostnaden.
Anslagsfinansieringen innebär att efterfrågan kan bli skev i och med att kostnaderna många
gånger styr placeringar till akut- och korttidsboenden. Det förekommer också att klienter
uppmanas att söka logi enligt TÖG (exempelvis kostar nattlogi på Planeringshemmet Hammarbybacken 250 kronor/dygn dag 1-14) som blir billigare för placerande förvaltning än
långsiktigare placeringar på drogfria stödboenden eller stödboenden av lågtröskelkaraktär.
Akutboendena debiterar placerande förvaltning en låg vårdavgift, men dessa boenden har med
hänsyn till den höga bemanningen dygnet runt en hög faktisk vårddygnskostnad. En översyn
av avgifterna vid akut- och korttidsboendena kommer därför att göras inom förvaltningen.
Samtliga lågtröskelverksamheter:
Akutboenden
• Karisma Care
• Frälsningsarmén
• Bostället
• Planeringshemmet Hammarbybacken
• Skarpnäck Care AB, H-huset
Akut- och korttidsboende
• Hvilan
Korttidsboende/planeringshem
• Planeringshemmet Norrtull
Stödboenden
• Drevvikshemmet
• Triaden
• Västan
• Råcksta
Omvårdnadsboende
• Ersta
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Äldreboende för hemlösa
• Gamlebo
Enheten för hemlösa
Stödboende
• Basen
Akutboenden
Det finns 192 platser i akutboende. Flertalet akutplatser drivs av frivilligorganisationer med
stöd från staden. Förvaltningen driver för närvarande inget akutboende i egen regi. Planeringshemmet Hammarbybacken och H-huset på Skarpnäck drivs på entreprenad. Karisma
Care AB kommer att avveckla akutboendena på Maria Prästgårdsgata och i Margretelund.
Förvaltningen har fått i uppdrag att fr.o.m. 2006 starta en ny verksamhet i lokalerna på Maria
Prästgårdsgata i form av ett akutboende med planering och uppföljning samt ett medborgarkontor för hemlösa under dagtid.
Placerande förvaltning betalar inget vid dygnetruntboende på akutboende dag 1-14, utöver
klientens egenavgift på 149 kronor/dygn. Fr.o.m. dag 15 betalar placerande förvaltning 550
kronor/dygn inklusive klientens egenavgift på 149 kronor/dygn. Kostnaden för nattlogi är 250
kronor/dygn varav 50 kronor/dygn utgör klientens egenavgift. Fr.o.m. dag 15 är kostnaden för
nattlogi densamma som vid dygnetruntboende d.v.s. 550 kronor/dygn varav klientens egenavgift utgör 50 kronor/dygn.
Den faktiska vårddygnskostnaden är 1.344 kronor/dygn på Planeringshemmet Hammarbybacken och 932 kronor/dygn på Skarpnäck Care AB, H-huset. Det innebär att akutplatserna är
kraftigt subventionerade.
Direktintag innebär att hemlösa kan söka akut nattlogi direkt på vissa akutboenden utan föregående biståndsbedömning. Om den hemlöse uppfyller kriterierna för TÖG och det finns lediga platser erhåller den hemlöse logi över natten.
Hemlösa tas emot på direktintag på:
• Karisma Care på Maria Prästgårdsgata
• Frälsningsarméns akutboende i Midsommarkransen
• Stadsmissionens akutboende på Bostället
• Planeringshemmet Hammarbybacken och
• Hvilan.
Det innebär att alla akutboenden förutom H-huset på Skarpnäcksgården tar emot på direktintag. På Skarpnäcksgården kan plats på akutboendet erhållas efter biståndsbedömning och
bokning av placerande förvaltning. 10 extraplatser på Skarpnäck kan bokas av Socialjouren
för en natt i taget om förvaltningen varslar om behovet.
Det finns en grupp klienter som bor långa tider på akutboenden. Förvaltningen har beviljats
medel från kompetensfonden till ett utökat projekt med flexibel fältförlagd biståndsbedömning på härbärgen i samarbete med Liljeholmen sdf, Maria Gamla Stan sdf, Farsta sdf, Vällingby-Hässelby sdf och Liljeholmen sdf. TÖG-projektet innebär att biståndsbedömning och
länkning till handläggare på aktuell förvaltning ska göras på alla härbärgen som tar emot på
direktintag.
Syftet med biståndsbedömningen är att långsiktigare boendelösningar ska komma till stånd i
samarbete med aktuell förvaltning. Klienten ska utifrån individuella behov ”matchas” till rätt
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vård-/boendeform och lämplig institution för att undvika långa boendetider på akutboenden.
Ett annat syfte är att arbetsmetoder och samarbetsformer ska utvecklas mellan Socialtjänstförvaltningens olika enheter (Efh, Socialjouren och Uppsökarenheten för Vuxna), stadsdelsförvaltningar och härbärgen för att förbättra omhändertagandet av hemlösa som söker akut logi
på härbärgen och inte har kontakt med eller har bristfällig kontakt med socialtjänsten.
Beläggningen på akutboendena för män varierar mellan 71% (Margretelund) till 123% (Planeringshemmet Hammarbybacken).
Korttidsboenden
Det finns totalt 39 platser i korttidsboende. Norrtulls planeringshem har 18 platser för män.
Kvinnohärbärget Hvilan är både ett akut- och korttidsboende med 21 platser. Minst 7 platser
ska reserveras för akutboende och 3 platser är avsedda för våldsutsatta missbrukande kvinnor.
Samtliga platser på Hvilan redovisas, med hänsyn till att verksamheten omfattar två olika kategorier av boendetyper, under rubriken korttidsboenden i boendetrappan.
Placerande förvaltning betalar inget vid dygnetruntboende dag 1-14 utöver klientens egenavgift på Hvilan och Norrtull. Fr.o.m. dag 15 betalar placerande förvaltning 550 kronor/dygn
inkl. klientens egenavgift. Kostnaden för skyddat boende för våldsutsatta kvinnor är 500 kronor/dygn dag 1-14 varav 149 kronor utgör egenavgift. Fr.o.m. dag 15 är kostnaden 550 kronor/dygn varav 149 kronor utgör egenavgift. Den faktiska kostnaden på Norrtulls planeringshem är 1.432 kronor/dygn och 1.167 kronor/dygn på Hvilan, vilket innebär att även dessa
platser är kraftigt subventionerade.
En placering på Norrtulls planeringshem eller på dygnetruntboendet på Hvilan innebär att
någon form av planering förutsätts komma till stånd under boendetiden. Mycket stöd erbjuds
för att motivera och förbereda klienterna att komma vidare i vårdkedjan.
Beläggningen på korttidsboende var ca 85% under 2004.
Stödboenden
Det finns 88 platser i olika stödboenden. Kostnaden per dygn varierar. Lågtröskelverksamheterna har vissa anslag. Placerande förvaltning betalar mellan 450 kronor/dygn på Råcksta
stödboende till 950 kronor/dygn på Västan. De faktiska kostnaderna per vårddygn varierar
mellan faktisk vårddygnskostnad på Råcksta med 827 kronor/dygn inkl. egenavgift till 1.960
kronor/dygn inklusive egenavgift på Västan.
Inom lågtröskelverksamheterna finns stödboenden med olika tolerans när det gäller drogfrihet/nykterhet utanför institutionen och med olika omfattning av stödinsatser. På Basen5 bor ett
flertal hemlösa, som tidigare varit uteliggare. Stödet där är därför mer omfattande, helpension
ingår i boendet och toleransen mot droger/onykterhet är större än på exempelvis stödboendet
i Råcksta, där de boende har egen lägenhet och ska klara egen kosthållning. Boendet på Råcksta förutsätter drogfrihet/nykterhet hos de boende, men återfall leder inte till utskrivning.
Beläggningen under 2004 på stödboendena av lågtröskelkaraktär varierade mellan boendena
från 93% till 101%.
Omvårdnadsboende
Det finns 8 omvårdnads-/hospiceplatser på Ersta diakonianstalt avsedda för hemlösa män och
kvinnor med svåra somatiska sjukdomar, oftast i kombination med missbruk och/eller psykis5

Basen tar emot klienter från Enheten för hemlösa.
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ka funktionshinder och där andra vård-/boendeformer bedöms vara otillräckliga. Verksamheten på Ersta är ett samverkansprojekt mellan landstinget och staden, som är subventionerat
med 6 mkr/huvudman per år. Kostnaden för placerande förvaltning är 1.553 kronor/dygn varav 149 kronor/dygn är egenavgift. Den faktiska vårddygnskostnaden vid placering på Ersta är
5.137 kronor/dygn (fastställd avgift plus subvention vid beläggning på 80%) inklusive egenavgift.
Äldreboende för hemlösa
Gamlebo, som är det enda äldreboendet för hemlösa, har 29 platser. Kostnaden på ålderdomshemsboendet är subventionerade med 359 kronor/vårddygn och utgör 1.194 kr/dygn inkl. hyresintäkter. De faktiska vårddygnskostnaderna för ålderdomshems- och sjukhemsboendet är
1.553 kronor/dygn. Den faktiska kostnaden tas ut för sjukhemsboende.
Beläggningen under 2004 var 95%.
Stödboende för klienter på Enheten för hemlösa
Basen är det enda stödboendet av lågtröskelkaraktär som enbart tar emot klienter från Enehten
för hemlösa. Det finns en stor efterfrågan på platser.

Drogfria verksamheter
Majoriteten av boenden/institutioner är drogfria verksamheter. Stadens utbud av drogfria
verksamheter är organiserade inom HVB Vuxna inom Kundorienterade verksamheter, Stiftelsen Hotell och Enheten för hemlösa. Boendena inom Stiftelsen Hotellhem och Enheten för
hemlösa redovisas separat. Flertalet av verksamheterna i egen regi inom HVB Vuxna har inte
anslag utan är intäktsfinansierade.
Det finns 1.793 platser inom olika drogfria verksamheter. Av dessa finns 1.119 platser inom
Stiftelsen Hotellhem.
Samtliga drogfria verksamheter:
Korttidsboenden
• Ny Gemenskap
• Frälsningsarméns korttidsboende
Stödboenden
• Ankaret
• Ansgariegatan
• Bandhagshemmet
• Eken
• Linden
• Lönnen
• Riddaren
• Stegsholm
Omvårdnadsboenden
• Edshemmet
• Hamnvikshemmet
• Ljungbacken
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Behandlingshem
• Krukis/Örnsberg
• Västberga gård
• Älvis/Älvsjöhemmet
• Östagården
Akutboenden
Det finns inga drogfria akutboenden. För personer som är drogfria och saknar boende erbjuds
andra boendelösningar.
Korttidsboenden
Det finns i dagsläget inga drogfria korttidsboenden, som drivs i egen regi. Två korttidsboenden som drivs av frivilligorganisationer har totalt 14 platser.
Stödboenden
Det finns 357 platser inom olika drogfria stödboenden varav 33 platser finns inom Stiftelsen
Hotellhems provboende i Vinsta och 14 platser i projektet Stockholmsmodellen, som är samarbete mellan klientrörelsen Rainbow och staden. Av de 310 platser i stödboenden inom HVB
Vuxna avser 20 platser i träningskollektiv. Flera stödboenden har eftervård i form av träningslägenhet. HVB Vuxnas institutioner förfogar över 72 träningslägenheter. Dessa träningslägenheter har inte inräknats i antalet platser.
Dygnskostnaden varierar mellan 607 kronor/dygn inkl. egenavgift med 149 kronor/dygn på
Bandhagshemmet till 995 kronor/dygn inkl. egenavgift med 149 kronor/dygn på Riddaren,
som vänder sig till klienter som genomgår läkemedelsbaserad underhållsbehandling med Subutex och Metadon.
På Stiftelsen Hotellhems provboende i Vinsta betalar klienten en hyra på ca 2.205 kronor/månad för ett rum, inkl el. En dygnsavgift på 227 kronor tillkommer för placerande förvaltning.
Beläggningen på de drogfria stödboendena var i genomsnitt ca 83% under 2004.
Omvårdnadsboenden
Det finns totalt 80 platser i omvårdnadsboenden som drivs i egen regi.
Den faktiska kostnaden på omvårdnadsboendena varierar mellan 631 kronor/dygn på Hamnvikshemmet inkl. 149 kronor/dygn i egenavgift till 1.058 kronor/dygn inklusive egenavgift
med 147 kronor/dygn vid högre omvårdnadsbehov på Edshemmet.
Beläggningen var i genomsnitt ca 96% under 2004 på omvårdnadsboendena inom HVB Vuxna.
Behandlingshem
Det finns 109 platser (exkl. Drop in på Krukis/Örnsberg) på fyra behandlingshem. Krukis/Örnsberg och utrednings- och motivationsplatserna för kvinnor på Västberga Gård har viss
anslagsfinansiering. Avgifterna varierar från 900 kr/dygn inkl. klientens egenavgift på 80 kronor/dygn på Krukis/Örnberg till 1.700 kronor/dygn inklusive egenavgift med högst 80 kronor/dygn för utredning/motivation för män på Västberga Gård. Den faktiska avgiften varierar
mellan 910 kronor/dygn inkl. egenavgiften på Östagården till 1.700 kronor/dygn inklusive
egenavgift på Västberga Gård för män.
Beläggningen på behandlingshemmen var i genomsnitt ca 76% under 2004.
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Drop in
Det finns 8 platser för tillnyktring vid korta återfall, pedagogisk avgiftning/reflektion på en
särskild avdelning, Drop in, inom Krukis/Örnsberg. Verksamheten har vissa anslag, vilket
innebär att avgiften utgör 0 kronor dag 1-5 och därefter 900 kronor/dygn inkl. egenavgift. Den
faktiska vårddygnskostnaden är 1.650 kronor/dygn.
Drogfria verksamheter inom Stiftelsen Hotellhem
Hotellhem har 1.119 platser i genomgångsbostäder. Enheten för hemlösa förfogar genom
blockförhyrning inom Stiftelsen Hotellhem över 106 lägenheter, som förhyrs av klienter på
enheten som ett led i en planerad vårdkedja. Vissa stadsdelsförvaltningar blockförhyr också
lägenheter av Stiftelsen Hotellhem, men dessa redovisas inte i denna inventering.
Samtliga boenden inom Stiftelsen Hotellhem:
Hotellhem
• Monumentet
• Pelikan
• Magnus Ladulås
• Västertorp
• Vale
• Farsta
Provboende
• Vinsta
Stödboenden
• Monumentet
• Magnus Ladulås
• Farsta
• Pelikan
• Vale
• Västertorp
• Maria bostadshotell
Stiftelsen Hotellhem får 16,5 mkr i anslag, vilket avser kostnader för
• korridorer
• gemensamhetsutrymmen
• omvårdnadsboenden och
• bostadsförmedlingen.
Drogfria verksamheter inom Enheten för hemlösa
Enheten för hemlösa blockförhyr lägenheter i korridorer på olika hotellhem. Enheten har 106
sådana lägenheter. Vid Enheten för hemlösas blockförhyrningar inom Stiftelsen Hotellhem
tillkommer, förutom klientens hyra, kostnader för stödet i boendet i form av personalkostnader m.m. som finansierats av vårdanslaget på enheten. Den kostnad för boendet som belastar
vårdanslaget redovisas i verksamhetsbeskrivningarna.
Samtliga boenden på Enheten för hemlösa:
Stödboenden (blockförhyrning inom Stiftelsen Hotellhem)
• Rågö, Farsta hotellhem
• Vale
• Pelikan
21

•
•

Monumentet
Stegen

Kvinnoplatser
Flertalet institutioner tar emot både män och kvinnor. Vissa boenden/institutioner tar enbart
emot män och vissa enbart kvinnor (kvinnoverksamheter). Inom olika kvinnoverksamheter
finns 122 platser:
Lågtröskelverksamheter
• akutboende
• akut- och korttidsboende
• stödboende

16 platser
21
10

Bostället och Hammarbybacken
Hvilan
Västan

Drogfria verksamheter
• stödboende
• Stiftelsen Hotellhem – Vale
• Enheten för hemlösa – Vale
• Behandlingshem

15
40
14
6

Ansgariegatan

Västberga gård

Beläggningen för kvinnor på akut- och korttidsboende varierar mellan 60% (Planeringshemmet Hammarbybacken) till 93% (Västan). Beläggningen på boendena varierar också väsentligt över tid. Orsaken till dessa skillnader i beläggningen på kvinnoplatserna är inte känd eftersom den inte följer några förutsägbara mönster.

Parplatser
Flera institutioner tar emot par. Ett antal institutioner har specifika parplatser medan andra
kan ta emot par, men antalet platser som beläggs av par kan variera.
Lågtröskelverksamheter
Specifika parplatser finns på:
• Karisma Care
• Råcksta
Följande institutioner kan ta emot par:
• Drevvikshemmet
• Triaden

8 platser (akutboende)
12 platser för par eller kompisar (stödboende)

4 platser om det finns efterfrågan (stödboende)
6 platser om det finns efterfrågan (stödboende)

Drogfria verksamheter
Följande institutioner kan ta emot par:
Stödboenden
• Eken
• Edshemmet
• Ljungbacken
• Linden
• Lönnen
• Riddaren
• Ankaret
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Behandlingshem
• Älvis
• Västberga gård
• Östagården

Familjevård för vuxna
Stockholm HVB Vuxnas enhet Familjevård för vuxna (FamVux) placerar personer med missbruksproblem, kriminalitet, sociala svårigheter, psykiska störningar i familjehem. Det finns
även platser för föräldrar med barn, liksom för gravida kvinnor. FamVux har ett stort urval av
utredda familjehem spridda över hela landet. Familjehemmen tar emot 1-2 klienter/familjehem. Enheten kan erbjuda 130 platser. De senaste åren har i genomsnitt 105 av dessa platser
utnyttjas. Eftersom aktuella familjehem varierar med efterfrågan redovisas inte antalet vårdrespektive boendeplaceringar i familjehem.

Tillgången på försöks- och träningslägenheter
Antalet försöks- och träningslägenheter redovisas inte i denna kartläggning, men tillgången
har ökat under senare år. Enligt uppgifter från Bostadsförmedlingen har antalet förmedlade
lägenheter ökat från 158 lägenheter år 2002 till 282 lägenheter 2004. Den ökade tillgången på
försöks- och träningslägenheter innebär att klienter som genomgått rehabilitering och/eller
och är i behov av mindre stöd kan slussas vidare till lämpligare, självständigare och mindre
kostsamma boendealternativ.
Prognosen för 2005 är 300 förmedlade lägenheter.
År
2002
2003
2004

Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter
158
236
282

Planerad utbyggnad
En utbyggnad av fler platser pågår för närvarande. Planeringshemmet Norrtull kommer enligt
planerna att flytta till Råcksta i början av juni 2005. Paviljongen, som Norrtull f.n. hyr av
Flexator, kommer att flyttas till Hamnvikshemmet, som då kan utöka med cirka 15 platser för
män med lättare omvårdnadsbehov.
Boendet i Råcksta kommer att utökas med ett våningsplan med cirka 30 platser, som beräknas
vara klara i september/oktober 2005. Plan 5 och 6 på Råcksta ska byggas om till cirka 60 lägenheter som kommer att förvaltas av Stiftelsen Hotellhem. Beräknad inflyttning är i februari
2006.
Basen kommer att utöka med 3 platser efter ombyggnad. Det finns en stor efterfrågan på sådana boenden från Enheten för hemlösa och många klienter står i kö. Önskemål finns om fler
boenden av denna kategori för klienter som för närvarande är uteliggare/bor på härbärgen.
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Projektering av Skeve Hus, boende efter dansk modell, med 7 radhus i anslutning till Triaden
pågår. Ytterligare småhus enligt Skeve Hus-modellen planeras, men lokaliseringen är ännu
inte klar.
Projektet Stockholmsmodellen kommer att utöka antalet platser med 2 från nuvarande 14
platser till 16 platser.
Stiftelsen Hotellhem planerar att utöka med cirka 70 platser i ett nytt provboende i Älvsjö
under våren 2006.
Den planerade utbyggnaden innebär att det fram till februari/mars 2006 kommer att tillkomma
40 platser i lågtröskelboenden och 152 platser i drogfria verksamheter d.v.s. totalt 192 tillkommande platser.
Det finns för närvarande kö till Gamlebo. Behov av ytterligare ett äldreboende för hemlösa ser
ut att finnas, men en noggrannare kartläggning och behovsinventering behöver göras.
Det är många gånger svårt för kvinnor som bor på Hvilan att gå vidare till annat mer långsiktigt boende. Det finns endast 10 platser på Västan och det är ofta kö dit. Steget är också
många gånger för stort för flertalet kvinnor att flytta direkt från akut- och korttidsboendet på
Hvilan till Ansgariegatan, som är ett drogfritt stödboende för kvinnor inom HVB Vuxna. Det
finns därför behov av ett mer långvarigt boendealternativ av lågtröskelkaraktär som kan ta vid
efter en tids boende på Hvilan.
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Redovisning av lågtröskelverksamheter
Akutboenden
Karisma
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Platsantal:

Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:

Mat:
Avgift:
Anslag:
Öppettider:

Stiftelsen Karisma Care
Maria Prästgårdsgata 34 A, 118 52 Stockholm och Stora Båtvarvs
gränd, 167 33 Bromma
08-616 53 03
Marcus Arvidsson, föreståndare
Ingen f.n.
28 platser + 6 extra på Maria Prästgårdsgata, varav 8 platser är för
par.
10 platser + 2 extra på Stora Båtvarvs gränd i Margretelund.
Hemlösa män och par.
Akutboende för män samt par. Sovsalar samt rum för par. Även
direktintag. Nattlogi.
Förutom boende och mat så tas även kontakter med handläggare på
stadsdelsförvaltningar i den mån det är möjligt och tid finns.
Maria Prästgårdsgata: 2 vakna vårdare per kväll/natt (+ sovjour en
person helger). Dessutom 1 köksansvarig per kväll. 2 dagtid vardagar. Plus volontärer, som i första hand hjälper till i köket.
Stora Båtvarvs gränd - Margretelund: 2 vårdare per natt, varav en
sover.
Frukost och enklare kvällsmat.
250 kr/dygn de första 14 dagarna, 550 kr/dygn från 15:de dagen
inkl. egenavgiften på 50 kr/dygn.
Bidrag från staden, 4 mkr för 2005
Maria Prästgårdsgata kl. 19-9.30
Stora Båtvarvs gränd – Margretelund sö-tors kl. 20-7.15 och fre-lö
och helgdagar kl. 20-8.30

Frälsningsarméns härbärge
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Mat:
Avgift:
Anslag:
Öppettider:

Frälsningsarmén
Midsommarslingan 3, 126 30 Hägersten
08-19 13 30
Lennart Eld, föreståndare
www.fralsningsarmen.se
24 platser + 3 extra
Hemlösa män
Akutboende för män. Nattlogi, sovsalar. Även direktintag.
Förutom boende och mat så tas även kontakter med handläggare på
stadsdelsförvaltningar i den mån det är möjligt och tid finns.
12 vårdare inkl. kökschef
Frukost, eftermiddagsfika samt middag.
250 kr/dygn de första 14 dagarna, 550 kr/dygn från 15:de dagen
inkl. egenavgiften på 50 kr/dygn.
Bidrag från staden 4 mkr för 2005 (både akutboendet och korttidsboendet)
Kl. 16-10
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Bostället
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Mat:
Avgift:
Anslag:
Öppettider:

Stadsmissionen
Högbergsgatan 51, 118 26 Stockholm
08-563 00 111
Mija Bergman, enhetschef
www.stadsmissionen.se
20 platser + 2 extra för män
10 platser för kvinnor (Akutboendet för kvinnor)
Hemlösa män och kvinnor
Akutboende för män och kvinnor. Nattlogi. Även direktintag. Av
de 10 platserna för kvinnor är 3 dygnetruntplatser.
Förutom boende och mat så tas även kontakter med handläggare på
stadsdelsförvaltningar i den mån det är möjligt och tid finns.
Bemanning natt 5 personer akutboendet.
Frukost och middag
250 kr/dygn de första 14 dagarna, 550 kr/dygn från 15:de dagen
inkl. egenavgiften på 50 kr/dygn.
Bidrag från staden 6,4 mkr till Stadsmissionen, Bostället år 2005
Kl. 19-7.30 (onsdagar kl. 20.30-7.30, även sommartid)

Planeringshemmet Hammarbybacken
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:

Målgrupp:
Typ av boende:

Innehåll:

Personal:
Mat:
Avgift:

SotN. Drivs på entreprenad av Planeringshemmen AB.
Hammarbybacken 20, 121 45 Johanneshov
08-508 405 91
www.stockholm.se/socialtjanstforvaltningen
VD Lassaad Ben Naceur tel.nr: 508 405 91
16 akutplatser (10 för män och 6 för kvinnor) samt 10 förlängda akutplatser för män. Förlängda akutplatser kan bokas
för högst 14 dagar. 6 extraplatser för män.
Hemlösa män och kvinnor över 20 år med ett aktivt missbruk och eller svår psykiatrisk problematik.
Entreprenad, akut- dygnetruntboende, lågtröskel. Tar emot
på direktintag. Akutplatser i form av nattlogi. Förlängt akutboende är dygnetruntboende.
Dygnetruntboendet ska beläggas med personer som Plh i
samråd med placerande förvaltning bedömt vara i behov av
och förutsättningar finns för att bedriva ett mer intensifierat
planeringsarbete.
Socionomer, mentalskötare och behandlingsassistenter. (Totalt 14 + ett antal timvikarier). Bemanning dygnet runt.
Frukost, lunch och middag i dygnet runtboende. Enklare
kvällsmål och frukost vid nattlogi.
Dygnetruntboende
Dag 1- 14:
Egenavgift 149 kronor/dag. Ingen ytterligare avgift.
Fr.o.m. dag 15:
Placerande förvaltning betalar 401 kronor/dygn förutom klientens egenavgift på 149 kronor/dygn, totalt 550 kronor/dygn.
Jourboende/nattlogi
26

Anslag:
Öppettider:

Dag 1 –14:
Placerande förvaltning betalar 250 kronor/dygn varav 50
kronor/dygn utgör egenavgift.
Fr.o.m. dag 15:
550 kronor/dygn varav 50 kronor/dygn utgör egenavgift.
7.750 tkr
Total kostnad per plats: 1.344 kr/dygn
Dygnet runt.

Skarpnäck Care, H-huset
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:

Innehåll:
Personal:
Mat:
Avgift:

Anslag:
Öppettider:

SotN. Drivs på entreprenad av Skarpnäck Care AB.
Skarpnäcks Gårdsväg 10, 128 31 Skarpnäck
08-683 64 44
www.skarpnackcare.se
Föreståndare Kerstin Stahre tel.nr: 683 6441 (kontorstid)
45 platser samt 10 extra akutplatser efter varsel om behov
Hemlösa män
Entreprenad. Akut- och korttidsboende, de 45 platserna avser förlängt akutboende i form av dygnetruntboende som kan bokas 14
dagar framåt, de 10 extra platserna avser nattlogi och är inte dygnetruntboende. Platser måste bokas av sdf/Efh eller Socialjouren.
Aktivt stöd och hjälp att påbörja/fullfölja ett planeringsarbete och
stöd i kontakter med myndigheter
Socionomer, mentalskötare och behandlingsassistenter. Bemanning
dygnet runt.
Frukost, lunch och middag
Dygnetruntboende:
Dag 1- 14:
Egenavgift 149 kronor/dag. Ingen ytterligare avgift.
Fr.o.m. dag 15:
Placerande förvaltning betalar 401 kronor/dygn förutom klientens
egenavgift på 149 kronor/dygn, totalt 550 kronor/dygn.
9.540 tkr.
Total kostnad per plats: 932 kr/dygn.
Dygnet runt.

27

Akut- och korttidsboende
Hvilan
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:

Innehåll:
Personal:
Mat:
Avgift:

Anslag:
Öppettider:

SotN. Drivs som en intraprenad.
Ingemarsgatan 9, 113 54 Stockholm
08-508 44 591
www.stockholm.se/socialtjanst/hvilan
Föreståndare Anki Johansson tel.nr: 508 44 590
18 platser, med möjlighet till överbeläggning med 3 extra platser.
hemlösa kvinnor med missbruksproblem som har behov av ett
akutboende som kan utvecklas till ett korttidsboende.
Intraprenad. Akut- och korttidsboende samt skyddat boende för
våldsutsatta kvinnor. Lågtröskelboende. Minst 7 platser i akutboende tillhandahålls i form av nattlogi. Akutplatserna tas emot på direktintag. Korttidsboende avser dygnetruntboende. 3 platser avser
skyddat boende i dygnetruntboende för våldsutsatta missbrukande
kvinnor.
Placering sker i samråd med stadsdelsförvaltning, då akutboendet
övergår till korttidsboende får varje kvinna en kontaktperson.
11 behandlingsassistenter, 1 föreståndare. Bemanning dygnet runt.
Frukost, lunch och middag i dygnetruntboende. Nattlogi enklare
kvällsmål och frukost.
Dygnetruntboende:
Dag 1- 14:
Egenavgift 149 kronor/dag. Ingen ytterligare avgift.
Fr.o.m. dag 15:
Placerande förvaltning betalar 401 kronor/dygn förutom klientens
egenavgift på 149 kronor/dygn, totalt 550 kronor/dygn.
Jourboende/nattlogi:
Dag 1 –14:
Placerande förvaltning betalar 250 kronor/dygn varav 50 kronor/dygn utgör egenavgift.
Fr.o.m. dag 15:
550 kronor/dygn varav 50 kronor/dygn utgör egenavgift.
Total kostnad per plats för andra kommuner: 1.167 kronor/dygn.
Total kostnad för andra kommuner är den verkliga kostnaden för
boendet.
Skyddat boende:
Dag 1 –15:
Placerande förvaltning betalar 500 kronor/dygn varav 149 kronor/dygn utgör egenavgift (full kost ingår).
Fr.o.m. dag 15:
Placerande förvaltning betalar 401 kronor/dygn förutom klientens
egenavgift på 149 kronor/dygn, totalt 550 kronor/dygn.
Totalkostnad för andra kommuner: 1.167 kronor/dygn. Totalkostnad för andra kommuner är den verkliga kostnaden för boendet.
4.260 tkr
Dygnet runt.
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Korttidsboende
Planeringshemmet Norrtull
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:

Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Mat:
Avgift:

Anslag:
Öppettider:

SotN.
Sveavägen 190, 113 46 Stockholm. Norrtull flyttar 2005-06-28 till
Råckstavägen 98, 162 54 Vällingby
08-508 444 70
www.stockholm,se/socialtjanst/planeringshemmetnorrtull
Föreståndare Elisabet Henriksson tel.nr: 508 444 70
18 platser i enkelrum
Hemlösa män med missbruk/psykiska problem som är i behov av
ett fast boende för att behandlings-/boendeplanering ska kunna
genomföras/upprättas.
Korttidsboende, dygnetruntboende, lågtröskel
Personalen arbetar med klient, handläggare och berörda vårdgivare
så att målen i behandlingsplanen uppnås.
12 behandlingsassistenter, 1 föreståndare, bemanning dygnet runt
Frukost och middag
Dag 1-14:
Egenavgift 117 kronor/dygn varav 70 kronor/dygn avser boende och 47 kronor/dygn avser frukost och middag. Ingen
ytterligare avgift.
Fr.o.m. dag 15:
550 kronor/dygn varav 117 kronor/dygn avser egenavgift.
Total kostnad per plats för andra kommuner 1.432 kronor/dygn.
Total kostnad för andra kommuner är den verkliga kostnaden för
boendet.
Fr.o.m. 2005-07-01 ändras avgiften på Norrtull till 517 kr/dag inkl.
egenavgift med 117 kr/dygn fr.o.m. dag 1. Ingen avgiftsändring efter dag 14.
5.322 tkr
Bemanning dygnet runt.
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Stödboenden
Drevvikshemmet
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Mat:
Avgift:

Anslag:
Öppettider:

SotN.
Skrubba allé, 135 59 Tyresö
08-773 13 75
www.stockholm.se/socialtjanst/drevvikshemmet
Föreståndare Vera Rastenberger tel.nr: 773 13 75
20 platser (18 rum i huvudbyggnaden, 2 fristående stugor)
Hemlösa kvinnor, män och par med missbruksproblem och social
problem.
Långtidsboende med stöd, tillsyn och omvårdnad, dygnetruntboende, lågtröskel.
Skapa ett långsiktigt boende där trygghet, kontinuitet, hög tolerans
och adekvat omhändertagande utgör grunden.
dygnet runt, 10 behandlingsassistenter, 1 föreståndare.
Frukost, lunch och middag
923 kronor/dygn inklusive 149 kronor/dygn i egenavgift.
Total kostnad per plats för andra kommuner 1.019 kronor/dygn.
Total kostnad för andra kommuner är den verkliga kostnaden för
boendet.
500 tkr.
Bemanning dygnet runt.

Triaden
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Avgift:

Personal:
Mat:
Anslag:
Öppettider:

SotN
Porlabacken 30-40, 124 70 Bandhagen
08-508 49 075
www.stockholm.se/socialtjanst/triaden
Föreståndare Lisa Cadenius tel.nr: 508 49 078
19 platser i enkelrum
Män och kvinnor med missbruk/psykisk problematik med långvarig hemlöshet som följd.
Dygnetruntstöd, långtidsboende, lågtröskel.
Tillsammans med klienten och uppdragsgivaren arbetar personalen
för ett drogfritt och mer permanent boendealternativ.
747 kronor/dygn inklusive 149 kronor/dygn i egenavgift.
Total kostnad per plats för andra kommuner 1.321 kronor/dygn.
Total kostnad för andra kommuner är den verkliga kostnaden för
boendet.
11 behandlingsassistenter, 1 föreståndare, bemanning dygnet runt.
Frukost, lunch och middag
Anslag 3.184 tkr.
Bemanning dygnet runt.

Västan
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:

SotN
Eolshällsvägen 4, 129 37 Hägersten
08-50848580
www.stockholm.se/socialtjanst/vastan
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Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:

Personal:
Mat:
Avgift:

Anslag:
Öppettider:

Föreståndare Rose Fant tel.nr: 508 48 581
10 platser
Hemlösa kvinnor med missbruks och psykiatrisk problematik.
Stöd, dygnetrunt, lågtröskel
målet är att skapa ett långsiktigt boende där trygghet, kontinuitet, hög tolerans och adekvat omhändertagande utgör
grunden.
9 behandlingsassistenter, 1 föreståndare, bemanning dygnet runt
frukost
950 kronor/dygn inklusive 70 kronor/dygn i egenavgift
Total kostnad per plats för andra kommuner 1.960 kronor/dygn.
Totalkostnad för andra kommuner är den verkliga kostnaden för
boendet.
2.650 tkr
Bemanning dygnet runt.

Råcksta
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Mat mm:
Avgift:
Anslag:
Öppettider:

SotN
Råckstavägen 98, 162 54 Vällingby
08-508 42 150
www.stockholm.se/socialtjanstforvaltningen
föreståndare Bo Järtelius tel.nr: 508 42 152
27 lägenheter med pentry
Hemlösa män, kvinnor och par som vill förändra sin livssituation
Dygnetruntboende med stöd. Boendet förutsätter nykterhet och
drogfrihet, återfall leder dock ej till utskrivning.
Förberedelse för ett ev. eget boende. Varje boende får två kontaktpersoner i personalen.
12 behandlingsassistenter, 1 föreståndare, bemanning dygnet runt
eget hushåll med stöd av personalen
450 kr/dygn samt egenavgift 70 kr (450 kr exkl. egenavgift).
Faktisk kostnad är 827 kr/dygn inkl. egenavgift 70 kr/dygn.
3.350 mkr.
Bemanning dygnet runt.
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Omvårdnadsboende
Ersta
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:

Typ av boende:

Innehåll:

Personal:
Avgift:
Anslag:

Stockholms läns landsting med samarbetsavtal med Stockholms
stads socialtjänstförvaltning
Ersta diakonianstalt, Box 4619, 116 91 Stockholm
08-714 61 00 vx
www.ersta.se
Ebbe Lindström, verksamhetschef
8 platser
Hemlösa män och kvinnor med svåra somatiska sjukdomar, oftast i
kombination med missbruk och/eller psykiska funktionshinder och
där andra vård/boendeformer bedöms vara otillräckliga.
Icke permanent medicinskt stödboende för behandling, omvårdnad
och rehabilitering. En del av platserna kan även erbjudas som hospiceplatser.
Kvalificerad somatisk, psykiatrisk och beroendevård i kombination
med psykosociala insatser och boende. Förfrågan om plats sker
hos vårdsamordningsgruppen vid Hållpunkt.
Verksamheten är bemannad med läkare, övrig hälso- och sjukvårdspersonal samt med personal med psykosocial kompetens.
1 553 kr/dygn varav egenavgiften är 149 kr/dygn.
6 mkr. Från Stockholms stad samt 6 mkr. från Stockholms läns
landsting.
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Äldreboende för hemlösa
Gamlebo
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Mat:
Avgift:

Anslag:
Öppettider:

Ramviksvägen 215, 122 64 Enskede
08-508 46 870
www.stockholm.se/socialtjanst/gamlebo
Institutionschef Pär Jörgensen tel.nr: 508 46 870
29 platser
Äldre hemlösa män och kvinnor över 65 år med missbruksproblem
som inte haft fast boende under lång tid.
Sjukhems- och ålderdomshemsboende, särskild boendeform (permanentboende), lågtröskel
Att den enskilde utifrån sina personliga, somatiska och psykosociala problem ska klara ett boende på Gamlebo.
Sjuksköterskor, undersköterskor och mentalskötare, 1 föreståndare,
1 biträdande föreståndare. Bemanning dygnet runt.
Alla måltider ingår
Sjukhemsboende:
1.553 kronor/dygn inklusive hyresintäkter
1.397 kronor/dygn exklusive hyresintäkter
Ålderdomshemsboende:
1.194 kronor/dygn inklusive hyresintäkter
1.038 kronor/dygn exklusive hyresintäkter
Total kostnad per plats för andra kommuner: 1.553 kronor/dygn.
Total kostnad för andra kommuner är den verkliga kostnaden för
boendet.
2.985 tkr för subvention av ålderdomshemsboendet.
Bemanning dygnet runt.
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Enheten för hemlösa
Stödboende
Basen
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Mat:
Avgift:

Anslag:
Öppettider:

SotN/Efh
Fleminggatan 115, 112 45 Stockholm
08-787 86 28
www.stockholm.se/socialtjanstforvaltningen
Föreståndare Leif Åhlander tel.nr: 787 86 28
9 platser
Hemlösa män med missbruks- och psykiska problem. Efh:s klienter.
Dygnetruntboende med stöd.
Stöd till den enskilde att utifrån egna förutsättningar höja sin egen
livskvalitet i ett långsiktigt boende.
1 föreståndare och 9 behandlingsassistenter fr.o.m. 2005-04-01.
F.n. 1 föreståndare och 10 beh.ass.
frukost och en lagad måltid.
Vårdavgiften utgör 915 kr/dygn dag 1-14 inkl. egenavgift med 115
kr/dygn och fr.o.m. dag 15 utgör vårdavgiften 895 kr/dygn varav
95 kr/dygn utgör egenavgift. För att finansiera verksamheten föreslås vård-/boendeavgiften fr.o.m. 2005-04-01 utgöra 917 kr/dygn
varav 117 kr/dygn utgör klientens egenavgift enligt fastställda riktlinjer.
4.200 tkr för 2005
Dygnet runt
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Redovisning av drogfria verksamheter
Korttidsboenden
Ny Gemenskap
Huvudman:
Adress:
Postadress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:

Innehåll:

Personal:
Mat:

Avgift:

Anslag:
Öppettider:

Föreningen Ny Gemenskap
Besöksadress: Kammakargatan 36 ög,
Box 3053, 103 61 Stockholm
08-22 17 09
Anna Malmqvist, platschef
www.nygemenskap.nu
6 platser
Hemlösa män och kvinnor som är motiverade att gå vidare mot ett
eget boende.
Korttidsboende, i enkelrum eller parboende, med krav på drogfrihet. Medeltid för boendet är 4 månader. Maxtid är 6 månader.
Dygnetruntboende.
Innan de boende kommer från dagverksamheten till korttidsboendet sker samtal för att utreda den enskildes motivation.
Villkor för boende: Ett boendeavtal tecknas i samråd med socialtjänst och boendeföreståndare. Individuell vårdplanering.
Drogfrihet. Medicinering och provtagning i samråd med behandlingsansvarig. Gruppmedverkan och arbetsträning.
Boendet består förutom eget rum, gemensamt minikök, dusch, toalett och tvättmaskin. Ett tillfälligt boende för den som vill gå vidare till vård och behandling. Social träning och sysselsättning.
Det finns alltid en ansvarig för boendet. Oftast ingen personal nattetid, bara vid behov.
Frukost ordnar man själv. Lunch kan man välja att ordna själv eller
äta gemensamt i föreningens dagverksamhet. Middagen äts
gemensamt på boendet.
Dygnsavgift 550 kr/dygn varav egenavgiften är 117 kr/dygn
(tillhörande Stockholms stad).
För personer från andra kommuner kostar det 700 kr/dygn varav
egenavgift 117 kr.
Bidrag från staden 1,4 mkr för korttidsboendet år 2005
Personal finns på plats kl. 8-21. Andra tider kommer de boende in
med egna nycklar.

Frälsningsarméns korttidsboende
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:

Frälsningsarmén
Midsommarslingan 3, 126 30 Hägersten
08-744 36 07
Mattias Sundberg, biträdande föreståndare
www.fralsningsarmen.se
8 platser
Hemlösa män.
Korttidsboende 4-6 månader, dygnetruntboende.
Planering för egen lägenhet alternativt tränings/försökslägenhet
samt planering för att sluta med missbruk..
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Personal:
Mat:
Avgift:
Anslag:
Öppettider:

3,5 tjänster, biträdande föreståndare, 2 nattvårdare samt ½ kökschef.
Frukost, lunch och middag. De boende deltar till viss del vid matlagningen.
550 kr/dygn varav 70 kr/dygn är egenavgift
Bidrag från staden 4 mkr för 2005 (både akutboendet och korttidsboendet)
Måste vara inne senast kl. 21. Ingen egen nyckel. Porttelefon.
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Stödboenden
Ankaret
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:

Avgift:

SotN
Skärslipargränd 13, 126 50 Hägersten
08-508 48 220
http://www.sot.stockholm.se/hvb_vuxna/ankaret/ankaret.html
Hillevi Leiden, inst.chef.
25 platser
män/kvinnor med missbruk och lättare psykiska problem.
kort- och långtidsboende.
lösningsfokuserat arbetssätt, träning av sociala färdigheter.
1nstitutionschef, behandlingsassistenter, behandlingsassistenter,
handläggare, vårdare, ekonomipersonal. Beredskap kvälls- och nattetid.
608 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn
träningslägenhet
275 kr/dygn + hyra

Ansgariegatan
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Avgift:

SotN
Ansgariegatan 8, 117 27 Stockholm
08-84 68 79
http://www.sot.stockholm.se/hvbvuxna/ansgariegatan/verksamhet.html
Anna Byström, inst.chef.
11 platser och 4 platser i träningskollektiv.
Kvinnor med psykosociala och/eller missbruksproblem.
Skyddat boende med stödinsatser.
Träning av vardagsförmågor och social kompetens.
Institutionschef, behandlingsassistenter. Dygnetruntbemanning.
967 kr/dygn inkl 149 kr/dygn.
kollektivboende
600 kr/dygn inkl. egenavgift 70 kr/dygn
träningslägenhet
250kr/dygn + hyra

Bandhagshemmet
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:

Avgift:

SotN
Skeppstavägen 1, 124 30 Bandhagen
08-508 49 230
http://www.sot.stockholm.se/hvbvuxna/bandhagshemmet/verksamhet.html
Christina Wiklander, inst.chef.
69 platser och ett 25-tal träningslägenheter.
Män/kvinnor med missbruks- och psykisk problematik.
Stödboende.
Social träning och friskvård, arbets- och fritidsaktiviteter.
Institutionschef, byråassistent, socialsekreterare, sjuksköterska,
vårdare, behandlingsassistent, vårdare, ekonomipersonal. Tillgång
till läkare. Dygnetruntbemanning.
607 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn.
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”plustjänster”
837 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr.
träningslägenhet
345 kr/dygn +hyra

Eken
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Antal platser:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:

Personal:
Avgift:

SotN
Krukmakargatan 36 A, 118 51 Stockholm
08-508 401 31
http://www.sot.stockholm.se/hvb_vuxna/eken/verksamhet.html
Bertil Rundblom, inst.chef.
17 platser + 10 platser (träningskollektiv).
Bostadslösa kvinnor, män och par, med drogproblematik.
Stödboende med planering.
De boende skall vara aktiva på dagtid, med eget jobb, utbildning
eller behandling i öppenvård. Klientens bra fritidsaktiviteter subventioneras. Eken har även kollektivt medlemskap i Fritidsföreningen NBN (Nobba Brass o Nubbe).
Institutionschef, behandlingsassistenter, kökspersonal. Beredskap/nattjour.
730 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr
träningskollektiv
600 kr/dygn inkl. egenavgift 70 kr/dygn
träningslägenhet
300 kr/dygn + hyra
försökslägenhet
250 kr/dygn + hyra

Linden
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Antal platser:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:

Avgift:

SotN
Västberga Gårdsväg 34, 126 30 Hägersten
08-744 96 00
http://www.sot.stockholm.se/hvbvuxna/linden/info.html
Hans Degerman, inst.chef.
71 platser och 3 träningslägenheter.
Män, kvinnor med missbruks- och eller psykosocial problematik.
korttids-, lättare omvårdnads- stödboende, ”klara sig själv” boende.
Träning av vardagsförmågor, ADL-träning etc.
institutionschef, byråassistent, sjuksköterska, ekonomipersonal,
verkmästare, socialsekreterare, behandlingsassistenter. Ej personal
nattetid, istället stationär väktare.
bedömningsboende
756 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn
omvårdnadsboende
690 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn
stödboende
630 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn
korttidsboende
550 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn
”klara sig själv” boende
450 kr/dygn inkl. egenavgift 70 kr/dygn
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träningslägenhet
310 kr/dygn + hyra

Lönnen
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Antal platser:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Avgift:

SotN
Östermalmsgatan 48, 114 26 Stockholm
08-508 44 050
http://www.sot.stockholm.se/hvbvuxna/lonnen/lonnen.html
Jan Linderhielm inst.chef.
54 platser och 18 träningslägenheter.
kvinnor och män med missbruksproblem.
Kort- och långtidsstödboende.
Stöd och uppmuntran i den individuella planeringen, nära samarbete med öppenvårdsmottagningar.
Institutionschef, byråassistent, behandlingsassistenter, ekonomipersonal. Nattpersonal.
629 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn.
träningslägenhet
270 kr/dygn + hyresdel

Riddaren
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Antal platser:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Avgift:

SotN
Orhems gård, 128 65 Sköndal
08-508 47 250
http://www.sot.stockholm.se/hvbvuxna/riddaren/info.shtml
Göran Gustavsson, inst.chef.
13 platser och 6 platser i träningskollektiv.
Klienter som genomgår underhållsbehandling med Metadon eller
Subutexbehandling.
Stödboende.
Hjälp och stöd till klienten för att denne ska klara att fullfölja programmet för underhållsbehandlingen av Metadon eller Subutex.
1,0 institutionschef, 4,0 behandlingsassistenter, 0,5 ekonomipersonal. Beredskap natt.
995 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn.
kollektivboende.
600 kr/dygn inkl egenavgift 70 kr/dygn
träningslägenhet
250 kr/dygn + hyra

Stegsholm
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Kontaktperson:
Hemsida:
Antal platser:
Målgrupp:
Typ av boende:

SotN
Gålövägen 30, 136 91 Haninge
08-50033 290
Jan Lindström, inst.chef.
http://www.sot.stockholm.se/hvbvuxna/stegsholm/information.html
30 platser
män blandmissbrukare och män med heroinmissbruk som har underhållsbehandling med Subutex.
Stödboende
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Innehåll:

Personal:
Avgift:

Två separata verksamhetsprogram, dels ett psykosocialt program
innehållande subutexbehandling, dels ett ordinärt stödboendeprogram.
Institutionschef, behandlingsassistenter, ekonomipersonal. Beredskap natt.
”kliv in”
620 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn
”kliv ut”
445 kr/dygn inkl. egenavgift 70 kr/dygn
”kliv in” Subutex
867 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn
förlängd Subutex
689 kr/dygn inkl. egenavgift 70 kr/dygn
träningslägenhet
310 kr/dygn inkl. egenavgift 70 kr/dygn

Stockholmsmodellen
Huvudman:

Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Lägenheter:
Målgrupp:
Typ av boende:
Personal:
Hyra:
Anslag:

Klientrörelsen Rainbow i samarbete med Stockholms stad, Socialtjänstförvaltningen. OBS! Projekt under tiden 2003-10-01—200610-01.
Magnus Ladulåsgatan 32, 118 66 Stockholm
08-668 41 36
Projektledare Arne Bogren, Rainbow
www.rainbowsweden.se
14 lägenheter på hotellhemmet Magnus Ladulås + 2 träningslägenheter.
Män och kvinnor som efter genomgången behandling dels behöver
ett boende, dels sysselsättning och fritid.
Hotellhem, vilka är så kallade genomgångsbostäder avsedda för en
person. Boendetiden ska i regel vara högst 3 år.
En projektledare på heltid och en ekonomiadministratör på deltid
(för hela projektet) samt en ansvarig för boendedelen av projektet.
Cirka 3 543 kr/månad för en lägenhet på 18 kvm, inkl el. Tillkommer obligatorisk TV-avgift på 25 kr.
Totalt 2 mkr år 2005 från Stockholms stad (2 mkr/år under projekttiden).
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Omvårdnadsboenden
Edshemmet
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:

Avgift:

SotN
Box 450, 194 04 Upplands-Väsby
08-594 75 733
http://www.sot.stockholm.se/hvbvuxna/edshemmet/missbruk.html
Mats Löfman, inst.chef.
31 platser, varav 14 för rörelsehindrade. Därutöver 2 platser för
lättare avgiftning/bedömning.
Alkohol och blandmissbrukare, män, kvinnor, par.
omvårdnadsboende, kortare eller längre tid.
Omvårdnad med behandlingsinriktning, social träning/ADLträning, lättare arbetsuppgifter med institutionens skötsel.
Institutionschef, socialsekreterare, behandlingsassistenter, ekonomipersonal, vaktmästare, byråassistent, sjuksköterska, tillgång till
distriktsläkare och vid behov specialist i geriatrik och allmän psykiatri. Personal dygnet runt.
högre omvårdnadsbehov
1 058 kr/dygn inklusive egenavgift 149 kr/dygn
lägre omvårdnadsbehov.
940 kr/dygn inklusive egenavgift 149 kr/dygn
träningslägenhet
370 kr/dygn inklusive egenavgift 70 kr/dygn

Hamnvikshemmet
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:

Personal:

Avgift:

SotN
Box 203, 149 23 Nynäshamn
08-520 114 30
http://www.sot.stockholm.se/hvbvuxna/hamnvikshemmet/om_hamnvik.html

Olle Åkerman, inst.chef.
24 platser
Medelålders, äldre manliga alkoholmissbrukare.
Omvårdnadsboende, längre eller kortare tid.
ADL och social träning, de boende ska efter förmåga delta i förekommande sysslor, som exempelvis skötsel av park/trädgård, köksarbete, lokalvård etc.
Institutionschef, byråassistent, behandlingsassistenter, fastighetsskötare, husmor, sjuksköterska deltid, läkarkonsult. Ej nattbemanning.
631 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn.
träningslägenhet
554 kr/dygn inkl. egenavgift 70 kr/dygn

Ljungbacken
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:

SotN
Össebyvägen 46, 184 33 Åkersberga
08-540 608 84
http://www.sot.stockholm.se/hvbvuxna/ljungbacken/information.html

Gunilla Norrby, inst.chef.
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Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Avgift:

23 platser
alkoholdementa, män, kvinnor, par.
Längre eller kortare tids boende, vård och omvårdnad.
ADL- och fysisk träning, sysselsättningsterapi, sjukgymnastik.
Institutionschef , sjuksköterska, vårdare, kökspersonal. Sovande
jour, natt.
942 kr/dygn inkl. egenavgift 149 kr/dygn.
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Behandlingshem
Krukis/Örnsberg
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Antal platser:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:

Avgift:

Anslag:

SotN
Instrumentvägen 5, 126 53 Hägersten
08-508 481 10
http://www.sot.stockholm.se/hvbvuxna/krukis/omkrukis.html
Elizabeth Hjälmarstedt, inst.chef.
27 platser + 6 platser (utsluss) + 8 platser Drop in
män/kvinnor med missbruk i kombination med psykisk störning/sjukdom/ytterligare funktionshinder.
Heldygnsvård.
vård, behandling, stödboende, utredning, pedagogisk avgiftning/reflexion. (Drop in)
Institutionschef, teamledare, behandlingsassistenter, byråassistent,
arbetsterapeut, 2,0 behandlingsassistent/eftervård, sjuksköterska.
Personal dygnet runt.
behandlings- och stödboende.
900 kr/dygn (+ 750 kr, anslag) egenavgift högst 80 kr/dygn,
Pedagogisk avgiftning (Drop in),
0 kr dag 1–5, därefter 900 kr/dygn (+ 750 kr, anslag) egenavgift
högst 80 kr/dygn.
6,2 mkr för Drop in, 6,0 mkr behandlingsdelen. Totalt 12,2 mkr.

Västberga gård
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Antal platser:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:

Avgift:

Anslag:

SotN
Västberga Gårdsväg 30, 126 30 Hägersten
08-508 48 160
http://www.sot.stockholm.se/hvb_vuxna/vastberga/info.html
Britt Larsson, inst.chef.
39 platser (motivation, behandling) samt 6 särskilda kvinnoplatser
(motivation, utredning/behandling).
narkotika- och blandmissbrukare.
Heldygnsvård.
Utredning, motivation, behandling/basprogram, förlängd behandling och extern behandling.
institutionschef, byråassistent, utredare, socialsekreterare, behandlingsassistenter, ekonomipersonal, verkmästare, psykologkonsulter.
Personal dygnet runt.
utredning/motivation kvinnor.
950 kr/dygn (+ 750 kr, anslag) egenavgift högst 80 kr/dygn,
utredning motivation män
1 700 kr/dygn egenavgift högst 80 kr/dygn
basbehandling
1 600 kr/dygn egenavgift högst 80 kr/dygn
förlängd basbehandling
1 470 kr/dygn egenavgift högst 80 kr/dygn,
extern behandling i lägenhet
1 000 kr/dygn egenavgift högst 80 kr/dygn
1,9 mkr för kvinnoplatserna, utredning/motivation.
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Älvis/Älvsjöhemmet
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Antal platser:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Avgift:

SotN
Himmelsbodavägen 30, 147 39 Tumba
08-530 30 035
http://www.sot.stockholm.se/hvb_vuxna/alvis/info.html
Mia Pausander, inst.chef.
16 platser
Alkohol, drog- eller spelberoende kvinnor, män, par.
Dygnet runtboende.
12-stegsbehandling.
institutionschef, behandlingsassistenter, ekonomibiträde.
Bakjour, kväll och natt.
950 kr/dygn egenavgift högst 80 kr/dygn.

Östagården
Huvudman:
Adress:
Tfn:
Hemsida:
Kontaktperson:
Antal platser:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:

Avgift:

SotN
740 45 Tärnsjö
0292-430 11
http://www.sot.stockholm.se/hvb_vuxna/ostagarden/info.html
Rose-Marie Davidsson, inst.chef.
15 platser
alkohol och narkotikamissbrukare.
Dygnet runt boende.
behandling och substitutsbehandling.
Institutionschef, behandlingsassistenter, friskvårdskonsulent, naprapat. Ingen nattbemanning.
Klienterna har jour med en personal som bakjour.
910 kr/dygn egenavgift högst 80 kr/dygn.
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Stiftelsen Hotellhem
Hotellhem
Monumentet
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Lägenheter:
Målgrupp:
Typ av boende:

Personal:
Hyra:
Anslag:

Stiftelsen Hotellhem
Östgötagatan 56, 116 64 Stockholm
08-508 40 940
Mongi El May
www.hotellhem.se
111 lägenheter med tillgång till cafeteria, bastu och sällskapsrum.
Det finns både möblerade och omöblerade rum.
Ensamstående män och kvinnor, 25 år och uppåt, med sociala/ekonomiska problem och med Stockholms stad som hemort.
Hotellhem, vilka är så kallade genomgångsbostäder avsedda för en
person. Boendetiden skall i regel vara högst 3 år. För att bli hyresgäst hos Stiftelsen Hotellhem krävs att man är folkbokförd i
Stockholms Stad senast den 1 november året före ansökan. Man
måste också vara anmäld hos Stockholms Stads Bostadsförmedling
för att på sikt kunna få en permanent bostad.
Personal finns tillgänglig vardagar, dagtid.
Cirka 3 622 kr/mån för en lägenhet på 20 kvm, inkl el. Tillkommer
obligatorisk TV-avgift på 112 kr.
Totalt 16,5 mkr år 2005 för samtliga hotellhem, bostadshotell och
genomgångsbostäder.

Pelikanen
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Lägenheter:
Målgrupp:
Typ av boende:

Personal:
Hyra:
Anslag:

Stiftelsen Hotellhem
Östgötagatan 38, 116 25 Stockholm
08-508 40 935
Mongi El May
www.hotellhem.se
126 lägenheter med tillgång till cafeteria, bastu och sällskapsrum.
Det finns både möblerade och omöblerade rum.
Ensamstående män och kvinnor, 25 år och uppåt, med sociala/ekonomiska problem och med Stockholms stad som hemort.
Hotellhem, vilka är så kallade genomgångsbostäder avsedda för en
person. Boendetiden skall i regel vara högst 3 år. För att bli hyresgäst hos Stiftelsen Hotellhem krävs att man är folkbokförd i
Stockholms Stad senast den 1 november året före ansökan. Man
måste också vara anmäld hos Stockholms Stads Bostadsförmedling
för att på sikt kunna få en permanent bostad.
Personal finns tillgänglig vardagar, dagtid.
Cirka 3 205 kr/månad för en lägenhet på 18 kvm, inkl el. Tillkommer obligatorisk TV-avgift på 112 kr.
Totalt 16,5 mkr år 2005 för samtliga hotellhem, bostadshotell och
genomgångsbostäder.
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Magnus Ladulås
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Lägenheter:
Målgrupp:

Typ av boende:

Personal:
Hyra:
Anslag:

Stiftelsen Hotellhem
Magnus Ladulåsgatan 32, 118 66 Stockholm
08-508 40 120
Susanne Lundin
www.hotellhem.se
448 lägenheter med tillgång till motionsrum, bastu och restaurang.
Det finns både möblerade och omöblerade rum.
Ensamstående män och kvinnor, 25 år och uppåt, med sociala/ekonomiska problem och med Stockholms stad som hemort.
Hus 1 vänder sig till hyresgäster med ett permanent omvårdnadsboende (viss hjälp ges dagtid). Hus 2 o 3 är ett ordinärt genomgångsboende. Hus 4 "Frivillighetens hus" där olika frivilligorganisationer sköter boende i samråd med SHIS.
Hotellhem, vilka är så kallade genomgångsbostäder avsedda för en
person. Boendetiden skall i regel vara högst 3 år. För att bli hyresgäst hos Stiftelsen Hotellhem krävs att man är folkbokförd i
Stockholms Stad senast den 1 november året före ansökan. Man
måste också vara anmäld hos Stockholms Stads Bostadsförmedling
för att på sikt kunna få en permanent bostad.
Personal finns tillgänglig vardagar, dagtid.
Cirka 3 543 kr/månad för en lägenhet på 23,5 kvm, inkl el. Tillkommer obligatorisk TV-avgift på 112 kr.
Totalt 16,5 mkr år 2005 för samtliga hotellhem, bostadshotell och
genomgångsbostäder.

Västertorp
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Lägenheter:

Målgrupp:
Typ av boende:

Personal:
Hyra:
Anslag:

Stiftelsen Hotellhem
Västertorpsvägen 85, 129 46 Hägersten
08-508 48 603
Kerstin Ernström
www.hotellhem.se
81 lägenheter med varierande storlek och standard. Det finns både
möblerade och omöblerade rum. Även tillgång till fik och sällskapsrum.
Ensamstående män och kvinnor, 25 år och uppåt, med sociala/ekonomiska problem och med Stockholms stad som hemort.
Hotellhem, vilka är så kallade genomgångsbostäder avsedda för en
person. Boendetiden skall i regel vara högst 3 år. För att bli hyresgäst hos Stiftelsen Hotellhem krävs att man är folkbokförd i
Stockholms Stad senast den 1 november året före ansökan. Man
måste också vara anmäld hos Stockholms Stads Bostadsförmedling
för att på sikt kunna få en permanent bostad.
Personal finns tillgänglig vardagar, dagtid.
Cirka 3 234 kr/månad för en lägenhet på 18 kvm, inkl el. Tillkommer obligatorisk TV-avgift på 39 kr.
Totalt 16,5 mkr år 2005 för samtliga hotellhem, bostadshotell och
genomgångsbostäder.
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Vale
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Lägenheter:
Målgrupp:
Typ av boende:

Personal:
Hyra:
Anslag:

Stiftelsen Hotellhem
Hagagatan 32, 113 47 Stockholm
08-508 44 600
Karin Fältin
www.hotellhem.se
40 lägenheter. Det finns både möblerade och omöblerade rum.
Även tillgång till cafeteria, bastu och sällskapsrum. ????
Ensamstående kvinnor, 25 år och uppåt, med sociala/ekonomiska
problem och med Stockholms stad som hemort.
Hotellhem, vilka är så kallade genomgångsbostäder avsedda för en
person. Boendetiden skall i regel vara högst 3 år. För att bli hyresgäst hos Stiftelsen Hotellhem krävs att man är folkbokförd i
Stockholms Stad senast den 1 november året före ansökan. Man
måste också vara anmäld hos Stockholms Stads Bostadsförmedling
för att på sikt kunna få en permanent bostad.
Personal finns tillgänglig vardagar, dagtid.
Cirka 4 261 kr/månad för en lägenhet på 26 kvm, inkl el. Tillkommer obligatorisk TV-avgift på 112 kr.
Totalt 16,5 mkr år 2005 för samtliga hotellhem, bostadshotell och
genomgångsbostäder.

Farsta
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Lägenheter:
Målgrupp:
Typ av boende:

Personal:
Hyra:
Anslag:

Stiftelsen Hotellhem
Farstavägen 68, 123 34 Farsta
08-508 47 205
Ann-Catrin Asplund
www.hotellhem.se
273 lägenheter med tillgång till motionsrum och bastu. Det finns
både möblerade och omöblerade rum.
Ensamstående män och kvinnor, 25 år och uppåt, med sociala/ekonomiska problem och med Stockholms stad som hemort.
Hotellhem, vilka är så kallade genomgångsbostäder avsedda för en
person. Boendetiden skall i regel vara högst 3 år. För att bli hyresgäst hos Stiftelsen Hotellhem krävs att man är folkbokförd i
Stockholms Stad senast den 1 november året före ansökan. Man
måste också vara anmäld hos Stockholms Stads Bostadsförmedling
för att på sikt kunna få en permanent bostad.
Personal finns tillgänglig vardagar, dagtid.
Cirka 2 901 kr/månad för en lägenhet på 23,3 kvm, inkl el. Tillkommer obligatorisk TV-avgift på 112 kr.
Totalt 16,5 mkr år 2005 för samtliga hotellhem, bostadshotell och
genomgångsbostäder.
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Bostadshotell
Maria
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Lägenheter:

Målgrupp:

Typ av boende:
Personal:
Hyra:
Anslag:

Stiftelsen Hotellhem
Wollmar Yxkullsgatan 17, 118 50 Stockholm
Bostadshotellet 08-508 40 126, stödboendet 08-508 40 127
Kerstin Thylén, chef stödboendet
www.hotellhem.se
170 lägenheter totalt varav 27 äldre personer har stöd i form av
stödboende. Dessa 27 personer bor på bottenvåningen. Cafeteria
finns. Det finns både möblerade och omöblerade rum.
Bostadshotellet, ungdomar 18-28 år. I stödboendet, ensamstående
män och kvinnor med sociala/ekonomiska problem med stort eller
litet omvårdnadsbehov.
Lägenheter avsedda främst för ensamstående ungdomar mellan 18
och 28 år.
Personal finns tillgänglig vardagar dagtid.
Cirka 2 824 kr/månad för en lägenhet på 21 kvm inkl. el. Tillkommer obligatorisk TV-avgift på 112 kr.
Totalt 16,5 mkr år 2005 för samtliga hotellhem, bostadshotell och
genomgångsbostäder.
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Provboende
Vinsta hotellhem
Huvudman:
Adress:
Telefon:
Kontaktperson:
Hemsida:
Lägenheter:
Målgrupp:
Typ av boende:

Personal:
Hyra:
Anslag:

Stiftelsen Hotellhem
Förrådsgränd 2, 162 50 Vällingby
08-508 41 775
Christofer Ahlandsberg
www.hotellhem.se
33 rum med tillgång till gemensamma toaletter, duschar, kök och
sällskapsrum. Möblerade rum.
Ensamstående män och kvinnor med sociala/ekonomiska problem.
Det är ett alkohol- och drogfritt referensboende i avvaktan på en
plats på något av de andra hotellhemmen eller annat boende.
All upplåtelse sker till stadsdelsnämnd, vilken i sin tur upplåter
rummet till den boende. Upplåtelser handläggs av hotellhemmets
personal. De boende lagar sin egen mat i det gemensamma köket.
Personal finns tillgänglig vardagar, dagtid.
Cirka 2 205 kr/månad för ett rum, inkl el. En dygnsavgift på 227 kr
tillkommer.
Totalt 16,5 mkr år 2005 för samtliga hotellhem, bostadshotell och
genomgångsbostäder.
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Stödboenden
Monumentet, Magnus Ladulås, Farsta, Pelikanen, Vale och Västertorp
samt Maria bostadshotell
Hotellhemmen Monumentet, Magnus Ladulås, Farsta, Pelikanen, Vale och Västertorp
samt Maria bostadshotell har stödboenden
(totalt 18 % av samtliga lägenheter)
Huvudman:
Stiftelsen Hotellhem
Adress:
Se under respektive hotellhem och bostadshotell.
Telefon:
Se under respektive hotellhem och bostadshotell.
Kontaktperson:
Se under respektive hotellhem och bostadshotell.
Hemsida:
www.hotellhem.se
Lägenheter:
225 personer fördelat på de olika hotellhemmen.
Målgrupp:
Ensamstående män och kvinnor med sociala/ekonomiska problem.
Omvårdnadsnivåer
Grupp 1: Social kontakt och hjälp med omvärldskontakter
Ensamma och socialt isolerade personer med missbruksproblematik och/eller psykiska funktionshinder som inte klarar av att bo ensamma.
Antal: 91 personer
Grupp 2: Social kontakt och städhjälp
Äldre missbrukare, ibland med alkoholdemens och andra psykiska
handikapp som behöver psykosocialt stöd samt hjälp med viss hygien och städning.
Antal: 101 personer
Grupp 3: Omvårdnad med hemtjänstinslag
Psykiskt funktionshindrade och/eller med kroniskt långvarigt
missbruk med stort omvårdnadsbehov.
Antal: 30 personer
Personal:
Personal finns tillgänglig vardagar, dagtid.
Hyra:
Se respektive hotellhem.
Anslag:
Totalt 4,2 mkr år 2005 för stödboenden/äldreboenden
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Enheten för hemlösa
Stödboenden (blockförhyrning)
Rågö, Farsta hotellhem
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:

Personal:
Mat:
Avgift:
Från vårdanslaget:

SotN/Efh
Farstavägen 66, 123 34 Farsta,
08-508 47 02
www.stockholm.se/socialtjanst/enhetenforhemlosa
Susanne Björklund, tel: 073-921 72 02
22 lägenheter (14 män, 8 kvinnor)
Män och kvinnor med psykiska besvär och/eller sociala svårigheter, ej missbruksproblem. Efh:s klienter.
Stöd i egen andrahandslägenhet
Arbetar med de boendes livssituation i samarbete med efh, psykiatri och andra berörda. (tillgång till försöks- och träningslägenheter
med boendestöd)
3 behandlingsassistenter, 1 samordnare, 1 behandlingsassistent i
lägenhetsgruppen.
boenden svarar själv för mathållningen
3.463-4.100 kr/månad i hyra.
1.795 tkr inkl. personalkostnader

Vale
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Mat:
Avgift:
Från vårdanslaget:

SotN/Efh
Hagagatan 32, 113 47 Sthlm,
08-508 449 98
www.stockholm.se/socialtjanst/enhetenforhemlosa
Susanne Björklund, tel: 073-921 72 02
14 lägenheter
Hemlösa kvinnor med psykiska och/eller missbruksproblem som
har behov av rehabiliteringsinsatser. Efh:s klienter.
Stöd i andrahandslägenhet
Rehabilitering
3 behandlingsassistenter
Boenden svarar själv för mathållning
4.673 -5.216 kr/månad i hyra.
144 tkr + 1.221 tkr personalkostnader.

Pelikanen
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:

SotN/Efh
Östgötagatan 38, 116 25 Stockholm,
08-508 25 386
www.stockholm.se/socialtjanst/enhetenforhemlosa
Susanne Björklund, tel: 073-921 72 02
19 (egen lägenhet, andrahandskontrakt)
Män med missbruksproblem. Efh:s klienter
Stöd i andrahandslägenhet
Rehabilitering
2 socialsekreterare, 2 behandlingsassistenter
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Mat:
Avgift:
Vårdanslaget:

Caféverksamhet där mat serveras till självkostnadspris
3.558 – 4.644 kr/månad i hyra.
245 tkr +1.670 tkr personalkostnader.

Monumentet
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:

Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Mat mm:
Avgift:
Från vårdanslaget:

SotN/Efh
Östgötagatan 56, 116 64 Sthlm,
08-508 46 497
www.stockholm.se/socialtjanst/enhetenforhemlosa
Susanne Björklund, tel: 073-921 72 02
17 lägenheter
Män och kvinnor med psykiska och/eller missbruksproblem med en
förhållandevis självständig förmåga som inte har stort behov av
stöd. Efh:s klienter.
Egen andrahandslägenhet utan stationär personal. För eventuellt
stöd svarar mobila stödboendegruppen.
Rehabilitering
Boendestödsgruppen finns på plats vissa tider i veckan, kan annars
nås på mobiltfn.
Hyresgästen svara själv för mathållningen
3.909 kr/mån. i hyra. Hyresgästen svarar själv för hyreskostnaden.
164 tkr

Stegen
Huvudman:
Adress:
Tel.nr:
Hemsida:
Kontaktperson:
Platsantal:
Målgrupp:
Typ av boende:
Innehåll:
Personal:
Mat:
Avgift:
Vårdanslaget:

SotN/Efh
Magnus Ladulåsgatan 32, 118 60 Stockholm
08-508 25 377
www.stockholm.se/socialtjanst/enhetenforhemlosa
Susanne Björklund, tel: 073-921 72 02
34 lägenheter
Män med missbruksproblem i en rehabiliteringsfas där boendet kan
ses som ett steg mot eget boende. Efh:s klienter.
Rehabilitering, absolut avhållsamhet från doger och alkohol gäller.
att den boende ska kunna flytta till enhetens tränings- och försökslägenheter, på sikt total rehabilitering
3 behandlingsassistenter
Hyresgästen svarar själv för mathållningen
3.836 – 4.377 kr/månad i hyra.
169 tkr +1.155 tkr i personalkostnader
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