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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna denna lägesrapport.
2. Socialtjänstnämnden beslutar överlämna ärendet till stadsdelsnämnderna
för kännedom.

Dag Helin

Eddie Friberg

Bakgrund
Förvaltningen lämnar årligen, vid junisammanträdet, en översiktlig
lägesrapport till nämnden om arbetet inom området hemlöshet. Inledningsvis
ges en nulägesrapport om antalet boenden, dagverksamheter med mera. Denna
del hämtar i stora delar sina uppgifter från Boendetrappan 2006, en
kartläggning och analys av stadens boenden/institutioner för vuxna med
missbruksproblem eller missbruks- och psykiska problem.
Socialtjänstnämnden beslutade att godkänna Boendetrappan 2006 vid
sammanträdet den 21 mars 2006. Boendetrappan uppdateras varje år.
Därutöver behandlas strategiska hemlöshetsfrågor som förvaltningen för
närvarande utreder.
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
Individorienterade verksamheter, Kundorienterade verksamheter och Staben.
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Nulägesrapport boenden samt dagverksamheter m.m.
Boenden
Det finns idag totalt 2 102 boendeplatser att tillgå inom lågtröskelverksamheter
och drogfria verksamheter som drivs av socialtjänstnämnden i egen regi,
stadsdelsförvaltningar, privata entreprenörer och organisationer med
ekonomiskt stöd från socialtjänstnämnden. I årets upplaga av Boendetrappan är
även stadsdelsförvaltningarnas boenden medräknade, totalt 61 platser.
Observera att dessa boenden och även de boenden som Enheten för hemlösa
driver i första hand är till för ”de egna”. I övrigt är utbudet av boenden riktat
till hela staden.
I årets upplaga räknas inte behandlingshemmen med, 104 platser, då de i första
hand är behandlingsplatser.
Lågtröskelverksamheter
174 platser i akutboenden, varav ett boende drivs av staden, två av
frivilligorganisationer och två av privata entreprenörer.
39 platser i korttidsboenden, varav samtliga drivs av staden.
144 platser i olika stödboenden, varav samtliga drivs av staden.
8 platser i omvårdnadsboende, som drivs av staden och landstinget gemensamt.
29 platser i äldreboende för hemlösa, som drivs av staden.
Totalt 394 platser
Drogfria verksamheter
14 platser i korttidsboenden, varav samtliga drivs av frivilligorganisationer.
387 platser i stödboenden, varav de flesta drivs av staden.
96 platser i omvårdnadsboenden, varav samtliga drivs av staden.
106 platser i blockförhyrda lägenheter som Enheten för hemlösa hyr av
Stiftelsen Hotellhem.
1 119 platser i genomgångslägenheter inom Stiftelsen Hotellhem.
Totalt 1 722 platser
I Boendetrappans förteckning går det att läsa mer om de olika boendena.
Förändringar sedan sommaren 2005
I samband med årsskiftet 2005/2006 upphörde Karisma Cares akutboende på
Maria Prästgårdsgata och i Margretelund, totalt 46 platser inklusive
extraplatser. I lokalerna på Maria Prästgårdsgata startade
socialtjänstförvaltningen samtidigt ett nytt akutboende, Grimman, med 28
platser. Minskningen av antalet platser har inte orsakat några problem att klara
tak-över-huvudet-garantin (TÖG). Staden följer dagligen upp beläggningen vid
akutboendena, vilken är hög men fortfarande klaras med god marginal. En
trolig förklaring till att det gått att klara denna minskning av antalet
akutboendeplatser är att antalet lägenheter/platser i lågtröskelboenden har ökat
under året.

DNR
SID 3 (10)

Andra större förändringar har varit den fortsatta utbyggnaden av Råcksta
stödboende, med ytterligare 28 platser. Totalt har Råcksta stödboende nu 55
platser. Därutöver har Hamnvikshemmet, ett drogritt omvårdnadshem för män,
byggts ut med 12 nya platser våren 2006. En viss tillökning av platser har
också skett på Basens och Stockholmsmodellens stödboende, lågtröskel
respektive drogfritt. Nedan redovisas även stadsdelsförvaltningarnas boenden,
inte på grund av att de alla har tillkommit det senaste året, utan för att de är nya
i årets upplaga av Boendetrappan.
Karisma Care, stiftelse, akutboende för män/par
Grimman akutboende för män/par, drivs av staden
Råcksta stödboende för män/kvinnor, lågtröskel, drivs av staden
Basen, stödboende för män, lågtröskel, drivs av staden
Stockholmsmodellen, stödboende för män/kvinnor, drogfritt,
drivs av frivilligorganisation
Hamnvikshemmet, omvårdnadsboende för män, drogfritt,
drivs av staden
Stadsdelsnämnd Vantör, lågtröskel, stöd- och korttidsboende för
män/kvinnor
Stadsdelsnämnderna Farsta, Katarina-Sofia och Skarpnäck
(varje sdf för sig), drogfritt, stödboende för män/kvinnor
Stadsdelsnämnd Skarpnäck, drogfritt, omvårdnadsboende kvinnor
Totalt antal platser

- 46 pl
+28 pl
+28 pl
+3 pl
+4 pl
+12 pl
+26 pl
+33 pl
+2 pl
+90 pl

Utbyggnad under resten av 2006
Den resterande delen av 2006 präglas i första hand av utbyggnad i form av
referensboenden inom Stiftelsen Hotellhem. Referensboende är en form av
provboende som är alkohol- och drogfritt, som ska utgöra en referens i
avvaktan på en plats på något av de andra hotellhemmen eller till annat boende.
All upplåtelse sker till stadsdelsnämnd, vilken i sin tur upplåter till den boende.
De boende lagar sin egen mat i de gemensamma köken. Hälften av
lägenheterna i Råcksta och samtliga i Älvsjö kommer att kunna tas i bruk under
sommaren.
De första Skeve husen, dvs. småhus på cirka 35 kvm, kommer att invigas i
slutet av året. Målgruppen för Skeve hus är lite udda personer som inte
fungerar i kollektiva boendelösningar eller i lägenhet. Dessa personer förutses
kunna klara sig bättre i dessa småhus, med ett enklare boendestöd.
Råcksta, Stiftelsen Hotellhem, referensboende
Älvsjö. Stiftelsen Hotellhem, referensboende
Skeve hus vid Triaden, män/kvinnor, ska drivas av staden,
Totalt antal platser

+60 pl
+72 pl
+7 pl
+139 pl
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Dagverksamheter
Flest antal besökare vid sina dagverksamheter har frivilligorganisationerna
Convictus Bryggan, Frälsningsarméns sociala center, Ny Gemenskap samt
Stadsmissionens dagverksamheter Klaragården (enbart för kvinnor) och
Stadsmissionsgården. För närvarande driver Klaragården sin verksamhet i
tillfälliga lokaler på Maria Prästgårdsgata i väntan på att mögelsaneringen vid
Klaragården i city ska bli klar.
Convictus driver också dagverksamheter i Vantör och på Östermalm,
verksamheter som inte stöds av socialtjänstnämnden utan av aktuella
stadsdelsnämnder och kyrkan lokalt.
Convictus Bryggan i City är uppsagda från sina lokaler p g a blivande
hotellbygge. Gemensamt med Convictus söker staden efter ersättningslokaler.
Staden ska öppna ett nytt medborgarkontor för hemlösa i juni 2006, i samma
lokaler som Grimmans akutboende. Här ska hemlösa utan tidsbokning kunna få
olika slags stöd av socialsekreterare, ha tillgång till internet m.m. I anslutning
till lokalerna finns också landstingets vårdcentral för hemlösa, Hållpunkt, och
förvaltningens Uppsökarenhet för vuxna.
I mars 2006 öppnade förvaltningen en mötesplats i Hökarängen för hemlösa
föräldrar och deras familjehemsplacerade barn. Med en neutral mötesplats har
möjligheten ökat för hemlösa föräldrar att mer regelbundet kunna träffa sina
familjehemsplacerade barn. Idag sker de flesta möten i familjehemmet, en
trygghet för barnet men inte alltid så anpassat för föräldern. Med mötesplatsen
i Hökarängen kan umgänget ske med trygghet för både barnet och föräldern.
Verksamheten drivs på sådant sätt att tid bokas för varje enskilt besök.
Förutom Vantör och Östermalm driver Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning ett daghärbärge för hemlösa, Vistet, i samverkan Svenska
kyrkan och Svenska Missionsförbundet, med medel från
stadsdelsförnyelseprojektet i staden. Farsta stadsdelsförvaltning har nyligen
startat ett daghärbärge, Porten, med bidrag från Länsstyrelsen. Enskede-Årstas
och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar har fått medel för att öppna en
gemensam träfflokal för hemlösa, men har ännu inte lyckats få någon
hyresvärd att upplåta lokal till verksamheten. Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning driver en dagverksamhet för personer med missbruks- och
psykiska problem, klubbhus Lyktan. Även andra stadsdelsförvaltningar har
dagverksamheter, men som i första hand är riktade till personer inom
socialpsykiatrin.
Frivilligorganisationerna har uppmärksammat ett ökat antal utländska besökare
vid dagverksamheterna. Aktuella nationaliteter är bolivianer, polacker, balter,
rumänska och finska romer, libyer, somalier, afghaner m fl. De kan vara
asylsökande, besökare med turistvisum eller s k papperslösa. Intrycket är att
flera är hitlockade med förespeglingar om att kunna få arbete i Sverige.
Kommunikationen med dessa personer sker ofta med svårighet.
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Det ekonomiska stödet till frivilligorganisationerna för de dagverksamheter de
driver har varit detsamma under flera år, trots det ökade trycket på
verksamheterna. Förvaltningens bedömning är att det ekonomiska stödet bör
ökas med 10 procent, ett önskemål som förts fram i budgetunderlaget för 2007.
Utbildningar, kurser och konferenser
Varje år anordnar förvaltningen halvdagsseminarier i aktuella frågor för
anställda inom frivilligorganisationer och vid privata entreprenörer (som staden
ger bidrag till eller har upphandlat). Även medarbetare från förvaltningens
enheter som möter hemlösa i sitt arbete har varit inbjudna. Ämnen som varit på
agendan 2005/2006:
Smittsamma sjukdomar bland hemlösa – med Chatrin Widlund, sjuksköterska
vid Hållpunkt
Vad fungerar i behandling av olika droger/alkohol? – med Tom Palmstierna,
sektionschef vid Beroendecentrum i Stockholm, docent i psykiatri vid
rättspsykiatriska sektionen KI m.m.
Etiska redskap vid arbete med hemlösa – med Håkan Thorsén,
universitetslektor vid religionsfilosofiska institutionen vid Örebro Universitet.
Enheten för hemlösa anordnade konferensen ”Vad vi vet och vad vi gör” i
oktober 2005. Konferensens syfte var bland annat att både visa praktikers och
forskares erfarenheter och kunskap om hemlösheten i Stockholm. Förutom
föreläsningar av forskare innehöll dagen ett flertal olika seminarier där både
socialarbetare, psykiatriker och läkare deltog.
I februari 2006 var socialtjänstförvaltningen värd för en temadag ”Med
gemensamma krafter mot hemlöshet”. Syftet med temadagen var att lyfta fram
det goda samarbetet mellan staden, landstinget, frivilligorganisationerna och de
privata entreprenörerna. Olika fältverksamheter visade upp sig, både genom
utställningar och genom samtal ledda av en moderator. Dagen var välbesökt
och i en utvärdering som har gjorts bland deltagarna visade sig dagen vara
uppskattad.
Grupper/nätverk
Här redovisas endast grupper där någon större förändring ägt rum under året,
alternativt nya grupper.
I Verksamhetsprogram 2005 hade varje stadsdelsförvaltning i uppdrag att utse
en kontaktperson för hemlöshetsfrågor. När samtliga stadsdelsförvaltningar
utom tre hade utsett en person, samlade förvaltningen till en träff där
kontaktpersonerna och ett antal nyckelpersoner vid socialtjänstförvaltningen
utbytte information och diskuterade gemensamma frågor. Alla deltagare
önskade fortsätta träffas någon gång per år för att ta del av och inspireras av
varandras erfarenheter. Nytt möte bestämdes till oktober 2006.
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Räkningar av antalet hemlösa
Två räkningar av hemlösa har presenterats under vintern/våren 2006. Den ena
var gjord av Socialstyrelsen som räknade hemlösa i hela landet under vecka 17
år 2005. Den andra var förvaltningens egen räkning av hemlösa i staden den 30
mars år 2006. Det är svårt att göra jämförelser mellan de två räkningarna då en
hel del skiljer dem åt, både i hur mätningen har genomförts och vad den
innehåller. Förvaltningen gör i stället jämförelser mellan sina egna räkningar,
dels den i år, dels den som gjordes den 15 april år 2004.
Stadens räkning 2006 visade att det fanns 3 231 hemlösa, att jämföra med 2004
års räkning som visade 3 363 hemlösa, totalt en smärre minskning av antalet.
Två trender är här viktiga att lyfta fram. Andelen personer med de mest osäkra
boendeförhållandena har minskat, samtidigt som boende under mer långsiktiga
former har ökat. Detta är en kvalitetshöjning som inte syns som en minskning
av det totala antalet personer i statistiken, då definitionen av hemlös är mycket
bred och omfattar alla typer av boendeformer. För mer information om stadens
senaste räkning, se socialtjänstnämndens sammanträde 18 maj.
Stadens räkningar av hemlösa kompletterar de återkommande kartläggningarna
av missbrukare och psykiskt störda personer.
Uppdrag i verksamhetsplan för 2006
• Ta fram boenden med olika former av boendestöd, även med möjligheten
för de hemlösa att själva deltaga i byggandet genom självbyggeriprojekt.
Uppdraget att hemlösa själva ska kunna vara med i byggandet har utretts av
förvaltningen, men ännu har ingen fungerande lösning hittats.
Under slutet av året kommer stadens första sju Skeve hus, dvs. småhus på cirka
35 kvm, att bli färdigställda. De ligger intill Triadens lågtröskelboende i
Hagsätra. Den mest aktuella målgruppen för detta boende är lite udda hemlösa
som inte fungerar i kollektiva boendelösningar eller i lägenheter. Dessa
personer skulle kunna klara sig bättre i småhus och med ett enklare
boendestöd. Kostnader för boendestöd samt övriga driftkostnader har lyfts fram
i budgetunderlaget för 2007.
Förvaltningen har under flera år sökt ytterligare lämpliga platser för liknande
småhus, men har haft problem att finna ekonomiskt försvarbara lösningar som
också varit lämpliga ur boendesynpunkt. De första småhusen i Hagsätra
kommer att starta som etapp ett. Nästa etapp kommer med stor sannolikhet att
kunna bli cirka 10 småhus i Skrubba, i närheten av Drevvikshemmet. Detta
kommer dock inte att kunna vara klart förrän 2008, på grund av ett fortsatt
löpande hyreskontrakt och en planerad marksanering på platsen. Fördelen med
två etapper är att denna nya boendeform först får prövas i liten omfattning,
innan den byggs ut ytterligare.
Under året kommer Stiftelsen Hotellhem att färdigställa cirka 130 lägenheter i
referensboende, dels i Råcksta, dels i Älvsjö.

DNR
SID 7 (10)

•

Utöka lågtröskelverksamheter och öppna verksamheter, gärna i
samverkan med andra nämnder och/eller frivilligorganisationer.
Under de senaste åren har utbyggnaden av lågtröskelboenden varit hög. Om
fortsatt utbyggnad ska ske behöver utbud och efterfrågan ytterligare utredas.
Därtill har även stadsdelsnämnderna i Verksamhetsprogram 2006 ett uppdrag
att planera och bygga ut alternativa boendeformer för olika grupper av
hemlösa, t.ex. gruppbostäder, serviceboende, olika stödboende- och
mellanboendeformer i samverkan med andra nämnder. De uppdrag som staden
totalt har i Verksamhetsprogrammet för 2006 bör samordnas i så hög grad som
möjligt. Vad önskar stadsdelsförvaltningarna själva driva och vad önskar de att
socialtjänstförvaltningen ska driva? Det behöver klargöras.
Vid en enklare kartläggning som gjordes våren 2006 framkom att
stadsdelsförvaltningarna i första hand önskar sig fler lågtröskelboenden,
liknande Råcksta men också för personer som inte kan eller vill sluta använda
alkohol och/eller droger. Det finns också önskemål om boende för de som
”straffar ut sig” vid andra boenden, för de med mer medicinska
komplikationer, för de med psykisk sjukdom alternativt demensproblem.
Vidare visade kartläggningen att flera stadsdelsförvaltningar önskar fler
tränings- och försökslägenheter. Det finns också planer på en del håll att
utveckla fler egna boenden; lågtröskelboenden, kollektivboenden för psykiskt
störda hemlös, planeringsboende m.m. (Källa: SLK:s pågående utredning, se
sid 9)
Ett av de senaste tillskotten är Råcksta, ett lågtröskelboende för de mer
motiverade, de som vill gå vidare och klara sig mer själva. En viktig del i
verksamheten är att de boende tränar sig i matlagning, städning, skötsel av
personlig hygien m.m. Efter tiden i Råcksta är det tänkt att de ska kunna flytta
till en tränings- eller försökslägenhet. Därför är det av stor betydelse att
tillgången på försöks- och träningslägenheter fortsätter att öka, så att det inte
uppstår onödiga stopp i boendetrappan. Tillräckliga resurser behövs även för
ett fortsatt boendestöd för de som bor i dessa lägenheter.
Förvaltningen startar ett nytt medborgarkontor för hemlösa i juni 2006.
Verksamheten kommer att vara förlagd i samma lokaler som Grimmans
akutboende på Maria Prästgårdsgata. För mer info se socialtjänstnämnden 25
april 2006.
I samband med budgetunderlaget för 2007 framförde förvaltningen behovet av
att öka det ekonomiska stödet för frivilligorganisationernas boenden. Dessa
organisationers insatser för hemlösa är omfattande och är ett viktigt
komplement till socialtjänsten. Det ekonomiska stödet har under flera år varit
detsamma, trots ett ökat tryck på verksamheterna.
•

Fortsätta utveckla samarbetet med landstinget, frivilligorganisationerna
och andra aktörer
En stor grupp hemlösa som idag bor på härbärgen har psykisk problematik
och/eller missbruksproblem. Föreståndare och chefer på
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härbärgen/akutboenden vittnar dessutom om att andelen hemlösa med allvarlig
problematik ökar i andel. Trots utbyggnad av olika slags boendeformer
minskar inte antalet härbärgesboende nämnvärt. Ett led i arbetet för att
förbättra insatserna för de hemlösa på härbärgena är TÖG-projektet, ett
samarbete mellan förvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och de
frivilligorganisationer som driver de härbärgen som är med i projektet.
Projektet går bland annat ut på att genom flexibel fältförlagd
biståndsbedömning bättre länka hemlösa till aktuell
stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa så att en fungerande planering kan
komma igång eller fortsätta. Projektet pågår t o m augusti i år. Ett samarbete
med landstinget kring de s k långliggarna på härbärgena har också påbörjats. I
budgetunderlaget för 2007 har framförts behov av medel för att kunna fortsätta
med de insatser som idag görs via TÖG-projektet.
I det treåriga projektet Stockholmsmodellen arbetar sedan 2004 Rainbow,
klientrörelsernas paraplyorganisation inom missbruksområdet, tillsammans
med förvaltningen och Stiftelsen Hotellhem med en helhetsmodell för boende,
sysselsättning och fritid. Målgruppen är i första hand personer som genomgått
rehabilitering för missbruk och som vid avslutad behandling saknar bostad. I
april 2006 hade 20 personer bostad inom projektet. 18 av dessa var också
sysselsatta inom Rainbow. Projektet avslutas under hösten 2006. Målet
gällande boendet har mer än uppfyllts, även målet att sysselsätta de boende har
lyckats. Däremot är det tveksamt om det lyckas med målet att verksamheten
ska vara ekonomiskt självbärande vid projekttidens utgång. Att verksamheten
har lyckats så bra beror dels på helhetstänket, dels på samverkansformerna.
Både förvaltningen, socialroteln och Stiftelsen Hotellhem har varit knutna till
projektet, i första hand genom dess styrgrupp.
• Utreda förutsättningarna för att införa personliga ombud för hemlösa
Idag finns två personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder,
aktuella vid Enheten för hemlösa.
Andra uppdrag
• Metodutveckling vid arbete med hemlösa i husvagn
Under våren 2005 påbörjade förvaltningen ett projekt för hemlösa i husvagn. I
stället för att återkommande avhysa personer som olovligt ställt upp sina
husvagnar på stadens mark, erbjöd förvaltningen en grupp om 15-20 personer
att ställa upp sina husvagnar i Skrubba under en begränsad tid. Till projektet
knöts en uppsökare som skulle ha fokus på att bygga upp goda relationer med
de boende samt länka dem till berörda stadsdelsförvaltningar eller Enheten för
hemlösa. Detta arbete lyckades över förväntan och 13 personer länkades vidare
till andra mer stadigvarande boendeformer. Projektet har fortsatt vid Flaten
Camping sedan oktober 2005 och där med mer resurser och under mer
strukturerade former. Bland annat är två uppsökare anställda på heltid för att
länka vidare de boende till berörda förvaltningar för vidare insatser. Vid
socialtjänstnämndens sammanträde i mars 2006 presenterades en rapport som
beskrev förvaltningens arbete med husvagnsboende i Skrubba.
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Förvaltningen kommer till nämndens sammanträde 2006-06-13 att föreslå
socialtjänstnämnden att förlänga avtalet med arrendatorn för Flaten camping.
Anledningen till detta är att arbetet med de kvarvarande husvagnsboende
behöver ytterligare tid för att få till andra mer långsiktiga boendelösningar.
• Kunskapsutveckling
Enheten för hemlösa (Efh) som möter en tredjedel av stadens hemlösa arbetar
för att ta tillvara de erfarenheter som verksamheten ger. Ambitionen är att
skapa en kunskapsbas i arbetet med hemlösa personer. Det innebär att man
utvecklat arbetet med systematisk dokumentation (ASI), samt med insatser som
bygger på erfarenhetsbaserad kunskap. De årliga klientinventeringarna samt
den implementerade utredningsmodellen med ASI, som en stor grupp
socialsekreterare nu använder, har bidragit till viktig kunskap om personer som
befinner sig i hemlöshet även på gruppnivå och har därmed gett incitament för
att utveckla konkreta insatser.
Kvinnoteamet på Efh har gjort egna studier bland annat om hur det gått för en
grupp kvinnor som varit aktuella på Efh under vissa år. Resultatet visar att det
gått bra för många kvinnor, vilket visar att den särskilda satsning som det
innebär att inrätta ett särskilt kvinnoteam har varit positivt för kvinnorna.
Efh har också under flera år arbetat för att förbättra brukarnas inflytande och
inrättade 2004 ett brukarråd. Rådet träffas en gång i månaden och består av
fyra ”klienter” och fyra tjänstemän. Efh genomförde sin tredje brukarkonferens
i slutet av mars i år där ett 40-tal ”klienter” och lika många tjänstemän deltog.
Förvaltningen har under våren 2006 skapat en enklare enkät för att få kunskap
om vilka som bor på stadens akutboenden/härbärgen. Undersökningen
planeras ske två gånger per år. Frågorna berör ålder, vilket land de kommer
ifrån, boendetid, om de är helt nya, missbruk, psykiatrisk problematik, om
planering pågår m.m. Enkäten kommer att presenteras vid nämndens
sammanträde i augusti.
• Översyn av behov för hemlösa kvinnor
Under våren har förvaltningen genomfört en översyn av resurserna för hemlösa
och våldsutsatta kvinnor, både gällande boende och vård. Utredningen, som har
letts av chefen för Kriscentrum för kvinnor, är i sin slutfas och kommer att
presenteras i nämnden efter sommaren.
SLK:s översyn av stadens stöd för hemlösa
Vid kommunfullmäktiges beslut (2004) med anledning av en översyn av
socialtjänstnämnden fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
ansvarsfördelningen mellan stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden samt
stadens stöd i övrigt vad gäller hemlösa. Under våren 2006 genomförs denna
utredning av SLK:s avdelning för välfärd- och utbildning. Under sommaren
väntas utredningen vara klar. Förvaltningen har bistått projektledaren med
material och kunskap samt även deltagit i ett antal referensgruppsmöten.
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Inför 2007
I samband med budgetunderlaget för 2007 och inriktning för 2008 och 2009
har förvaltningen uppmärksammat följande frågor:
• TÖG-projektet, en fortsättning av arbetet med flexibel fältförlagd
biståndsbedömning på härbärgena efter projekttidens utgång 2006-08-31.
• Skeve hus/småhus, verksamheten startar i Hagsätra i december 2006.
• Ökade resurser till frivilligorganisationerna p g a ett ökat tryck vid
verksamheterna.
• Översyn av avgifterna för och mellan olika boendeformer.
• Stiftelsen Hotellhem, en viktig aktör i staden för att ta fram boenden som
ett led in på den öppna boendemarknaden. Staden ger årligen ett anslag, för
2006 är bidraget 16.5 mkr för sociala merkostnader för de stödboenden de
driver, kostnader för korridorer, gemensamhetsutrymmen samt för deras
bostadsförmedling. Av det totala anslaget på 16,5 mkr går 4,6 mkr till
stödboenden.

