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Sammanfattning
Uppsökarenheten för vuxna och landstingets mobila team har i ett gemensamt projekt bedrivit uppsökande arbete på Centralstationen. En slutrapport från projektet
har skrivits. Som ett resultat av projektet avsätts efter projekttidens slut en kväll i
veckan för fortsatt gemensamt uppsökande arbete på Centralstationen.
En delrapport från projektet Unga vuxna på härbärge har också utarbetats. Syftet
med projektet är att kartlägga varför unga vuxna ökar vid härbärgena och föreslå
mer lämpade insatser för målgruppen samt att skapa en snabb vårdkedja från härbärge till annan insats för målgruppen.
Bakgrund
Uppsökarenheten för vuxna har i samarbete med landstinget mobila team, S:t Göransteamet för hemlösa, i projektform genomfört uppsökande arbete på Centralstationen riktat till personer med psykiska problem. Projektet har finansierats med
s.k. Milton-medel och har pågått under perioden 2006-03-01 – 2208-02-29. En
slutrapport har skrivits, se bilaga 1.
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Socialtjänstförvaltningen har beviljats medel från länsstyrelsen i Stockholms län
till ett projekt riktat till unga vuxna på härbärge. Projektet har pågått sedan mars
2008 och involverar Uppsökarenheten för vuxna, Socialjouren och akutboendet
Grimman. Syftet med projektet är att undersöka varför unga vuxna ökar vid härbärgena samt att föreslå mer lämpade insatser för målgruppen och skapa en snabb
vårdkedja från härbärge till annan insats för unga vuxna. En delrapport från projektet har utarbetats, se bilaga 2.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Centralstationsprojektet
Centralstationsprojektet har under projekttiden haft kontakt med 82 personer. 26
av dessa personer var hemlösa, 15 personer saknade någon form av försörjning
och 25 personer hade inte någon myndighetskontakt. Under projektet länkades 40
personer d.v.s. nästan 50% av personerna. Länkningarna skedde till:
Enheten för hemlösa (13 personer),
Socialjouren för hemresa utanför länet (11 personer),
socialtjänst i kranskommun (7 personer),
stadsdelsförvaltning i Stockholm (3 personer),
polis (3 personer) och
landstingets psykiatriska eller somatiska vård (3 personer).
Projektet föreslog att ett gemensamt uppsökande arbete mellan Uppsökarenheten
för vuxna och S:t Göransteamet skulle fortsätta på Centralstationen efter projekttiden för att skapa kontinuitet i arbetet med de utsatta personer som vistas där. Som
ett resultat av de goda erfarenheterna från projektet har en kväll i veckan avsatts
för arbete på Centralen och man arbetar då efter projektets rutiner och har kontakt
med väktare och annan personal på Centralstationen. Uppsökarna arbetar vidare
med de personer man tidigare kommit i kontakt med samt med nytillkomna personer.
Unga vuxna på härbärge
Projektet har hittills haft kontakt med 46 personer. Alla dessa personer har varit
ärenden inom socialtjänsten innan de blev aktuella på härbärge. 16 personer är
endast aktuella på enhet för försörjningsstöd trots att 31 personer har missbruksproblem, 16 har psykiatriska problem, 15 har ägnat sig åt kriminell verksamhet
och 2 har prostituerat sig.
42 personer har avslutats i projektet:
10 har placerats på stödboende,
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7 har fått behandling,
6 har flyttat till kamrat eller partner,
4 har fått egen bostad,
2 har flyttat till föräldrahem
2 har blivit föremål för kriminalvård och
11 har avslutats då de efter kortare perioder av härbärgesbonde inte återkommit till härbärgena.
Projektet har hittills också medverkat till att 7 personer, utöver den kartlagda
gruppen, inte har placerats på härbärge för att en annan lämpligare lösning har
kunnat presenteras för aktuell förvaltning. Förvaltningen anser att det är mycket
angeläget att utveckla metoder för att så långt som möjligt kunna förebygga hemlöshet och utanförskap bland yngre personer.
Bilagor
1. Centralstationsprojektet - Slutrapport
2. Unga vuxna på härbärge, delrapport 2008
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