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O RDFÖRANDEBESLUT
Uppsökande verksamhet vid Flaten Camping
Beslut
Socialtjänstförvaltningen uppdras att tillfälligt, 1 okt 2005 – 30 sept 2006,
i ordningsställa max tio platser på Flaten Camping. Uppdraget innebär att ett
fortsatt aktivt uppsökande arbete ska ske för att så snart möjligt finna andra
boendelösningar för de aktuella personerna.
Bakgrund
I november 2004 inbjöd socialborgarrådet första gången berörda
stadsdelsförvaltningar/stadsdelsnämnder (Enskede-Årsta, Vantör, Farsta,
Skarpnäck och Älvsjö) för att diskutera husvagnsuppställningarna i de södra
förorterna. Frågan vid detta och även vid de efterföljande mötena var hur man
gemensamt skulle kunna förbättra situationen för de husvagnsboende för att
undvika de återkommande avhysningarna.
Under jul- och nyårshelgen 2004 kartlade socialtjänstförvaltningens
uppsökarenhet för vuxna de personer som då bodde i husvagn. Det rörde sig då
om 20-25 personer, de flesta hade ingen kontakt med socialtjänsten.
Socialtjänstförvaltningen utredde ett antal olika lösningar för att stärka det
sociala uppsökande arbetet med de husvagnsboende. Den lösning som valdes
var att ge de 10-15 husvagnsboende som då fanns på Hökarängsbadet, och som
skulle avvisas inom kort, möjlighet att flytta till Skrubbatriangeln i februari
2004. Ett arrendeavtal skrevs med gatu- och fastighetskontoret (nu
markkontoret) för tiden fram till och med 31 augusti .
Containrar och toaletter sattes upp vid platsen. En halvtidstjänst uppsökare
avsattes för att arbeta med de boende på Skrubba. Arbetet gick ut på att bygga
upp relationer, länka till stadsdelar och Enheten för hemlösa och i det arbetet
gemensamt finna andra boendelösningar. Under detta halvår har mycket hänt.
En central del i arbetet var att bygga upp en fungerande relation med
socialtjänsten, något som inte fanns alls eller inte var tillfredsställande nog. I
och med att goda relationer byggdes fanns det möjlighet att knyta de
husvagnsboende till berörda stadsdelar och Enheten för hemlösa. Tre personer
har idag funnit andra boendeformer. Flera bland de boende har visat sig
positiva till andra lösningar, men ännu inte nått ända fram.
Under tiden på Skrubbatriangeln flyttade fler husvagnsboende, på eget bevåg,
in på området. Tyvärr gick inte detta att förhindra. Vid tiden för avtalets
slutdatum bodde max 20 personer på Skrubba.
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Åtgärder
För att ge de ursprungliga, ett tiotal boende, samt de nytillkommande möjlighet
att finna andra boendelösningar behöver det uppsökande arbetet fortsätta.
På Flaten Camping, separerat från övrigt boende på campingen, öppnas fr o m
1 oktober t o m 30 september 2006, tio platser. Här kan de husvagnsboende i
lugn och ro fortsätta planera för annat boende, med hjälp av fortsatt
uppsökande arbete.
Under tiden 26 september 2005 till 9 januari 2006 kommer insatserna från
uppsökarenheten att förstärkas för att på bästa sätt lyckas finna andra
boendelösningar för så många som möjligt.
Inriktningen är att kostnaderna för platsen på Flaten Camping, 5 000
kr/plats/månad, ska betalas av placerande förvaltning.
Socialtjänstförvaltningen ges härmed i uppdrag att teckna avtal med Nordic
Camping & Sports AB (NCS). Se bilaga.
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