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Till
Socialtjänstnämnden

Förlängt projekt för husvagnsboende vid Flaten Camping
2 bilagor
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att förlänga avtalet med Nordic Camping
& Sports AB (NCS) ytterligare 6 månader, under tiden
2006-10-01—2007-03-31.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningsledningen att teckna
kontrakt enligt ovan.

Dag Helin

Eddie Friberg
Bakgrund
Socialtjänstnämndens ordförande beslutade i september 2005 att uppdra åt
förvaltningen att tillfälligt, 1 okt 2005 – 30 sept 2006, i ordningsställa max 10
platser på Flaten Camping för hemlösa boende i husvagn (se bilaga 1).
I detta ärende föreslår förvaltningen att avtalet med Nordic Camping & Sports
AB (NCS) förlängs med ytterligare sex månader.
Uppdraget har inneburit ett fortsatt aktivt uppsökande arbete för att så snart
som möjligt finna andra mer långsiktiga boendelösningar för de aktuella
personerna.
Arbetet vid Flaten Camping föregicks av en tid vid den s k Skrubbatriangeln,
tiden februari-september 2005. Erfarenheterna från Skrubba presenterades i en
rapport till nämnden 2006-03-31.
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
Individorienterade verksamheter.

DNR
SID 2 (2)

Förvaltningens synpunkter
Efter flytten till Flaten i oktober 2005 utformades en projektplan (se bilaga 2)
för arbetet under resterande del av 2005 och 2006. Målet för projektet var att
bistå de idag 17 husvagnsboende vid Flaten Camping med insatser enligt
socialtjänstlagen, med slutmålet att Flaten upphör som temporär bosättning.
En tidsplan utformades och projektet befinner sig nu i sin tredje fas, där
uppsökare inom förvaltningen bidrar i det enskilda planeringsarbetet med de
boende och med ordinarie socialtjänst samt eventuella andra huvudmän, kring
fortsatta insatser. Under fas tre skulle också en avetablering av Flaten påbörjas,
i den mån andra insatser tillkommit. En avetablering har dock inte kunnat
påbörjas då det tagit tid att vända gruppens avståndstagande, till en önskan om
kontakt för vidare bistånd. Arbetet har varit långsiktigt och inneburit många
svåra avvägningar för de två uppsökare som arbetat med gruppen.
I maj 2006 har dock alla, förutom en person som är aktuell på Skarpnäcks sdf,
aktualiserats på Enheten för hemlösa. Ett närmare samarbete har påbörjats
mellan de enskilda handläggarna på Enheten för hemlösa och uppsökarna för
vidare planering för både individerna och gruppen som helhet.
Det har också tagit tid att hitta en bra samarbetsform med arrendatorn NCS där
dess ägare agerar utifrån hyresvärdsrollen och uppsökarna står för tillsyn och
motivationsarbete. Nu fungerar den rollfördelningen utan problem. Ett
samarbete med polisen har också inletts vilket innebär att de gör regelbundna
besök på campingen.
Arbetet är just nu inne i en positiv period där det finns stora möjligheter att
länka gruppen ännu närmare det ordinarie hjälpsystemet. Regelbundna
husmöten och städdagar har införts och en kontinuerlig diskussion hålls med
hela gruppen om hur de ska kunna gå vidare till andra boendeformer. Det är
viktigt för det fortsatta arbetet och därmed möjligheten att finna bra långsiktiga
boendelösningar, att projektet får fortsätta ytterligare en tid.
Avtalet med NCS, som löper ut 2006-09-30, kan förlängas med ytterligare sex
månader med oförändrade villkor. Det innebär att nämnden tecknar fortsatt
kontrakt för 10 platser till en kostnad av 5 000 kronor per plats och månad.
Beslut om förlängning av avtalet måste fattas senast 10 juli.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningsledningen i uppdrag att
förlänga kontraktet med NCS för ytterligare sex månader, dvs. till och med
2007-03-30. Kostnaderna för de kontrakterade platserna täcks inom nämndens
budgetram.
Bilagor
1. Ordförandebeslut 2005-09-21
2. Projektplan 2006-01-13

