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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten ”Uppsökande arbete med
hemlösa husvagnsboende i Skrubba 2005”
2. Socialtjänstnämnden beslutar överlämna tjänsteutlåtandet till
kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna.

Dag Helin

Eddie Friberg
Sammanfattning
De senaste åren har mindre grupper hemlösa vid flera tillfällen slagit läger med
tält eller husvagnar på olika platser i staden. Bosättningarna har lett till
protester från närboende och de boende har så småningom avhysts.
På initiativ av socialborgarrådet Margareta Olofsson påbörjades ett projekt där
en grupp husvagnsboende tillfälligt fick en plats, vid den s k Skrubbatriangeln,
där de temporärt tilläts ställa upp sina husvagnar. Projektidén byggde också på
att en uppsökare på halvtid arbetade med stöd till de boende samt försöka
motivera dem till annat boende.
Detta har varit ett nytt sätt att arbeta med husvagnsboende hemlösa, och har
visat sig ge goda resultat. Vid projekttidens utgång hösten 2005 hade elva
personer funnit andra lösningar för sitt boende. En hade flyttat till lägenhet
med eget kontrakt, tre till stödboende, ett par till sin hemkommun med stöd
därifrån, fem personer ansökte om och fick vård i familjehem eller
behandlingshem.

DNR
SID 2 (2)

De positiva erfarenheterna från arbetet i Skrubba har lett till att socialtjänsten
bygger vidare på erfarenheterna genom ett nästa steg, ett försök med ett mer
strukturerat husvagnsboende vid Flaten i södra Stockholm. Det sker under
längre tid, i en mer strukturerad form och med större resurser och socialt stöd i
form av två uppsökare. Målet med det sociala arbetet är precis som i Skrubba
att stödja och motivera de boende till andra mer varaktiga lösningar än
husvagnsboende.
Denna rapport ger en inblick i det arbete som gjordes, och kan ge värdefull
lärdom inför liknande framtida insatser.
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