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Bostad först – lägesrapport juni 2015- maj 2016
Efter beslut i socialnämnden startade Bostad först den 1juli 2011. Under en
försöksperiod av tre år skulle social omsorgs missbruksenhet driva Bostad först.
I juni 2014 beslutade socialnämnden att Bostad först skulle fortsätta tills vidare
samt att en rapport ska lämnas varje år till socialnämndens sammanträde i juni.
Fortsättningsvis föreslås att rapport om Bostad först att redovisas i med den
årliga redovisningen av hur året har förflutit.
Målgruppen för Bostad först är personer som lever i hemlöshet med beroendeproblematik, samt har en betydande social och psykisk funktionsnedsättning.
Bostad först är en arbetsmodell som utvecklats i New York för att motverka
hemlöshet. Kärnan i modellen är att den hemlöse först och främst ska erhålla en
egen bostad som ger den grundtrygghet som krävs för att ta itu med sina
problem. När den hemlöse erhållit lägenhet formas hjälpinsatser individuellt runt
denne. Genom ett nära samarbete med stödpersoner är det tänk att den boende
successivt ökar ansvarstagandet för sitt liv.
Aktuellt sedan juni 2015
Totalt har sju personer beviljats boende i Bostad först. Den senaste inflyttningen
skedde i december 2015. En person har beviljats boende innevarande år, men
beslutet har inte verkställts då det ännu inte finns tillgång till en lägenhet. Det
finns för närvarande flera ansökningar om boende som står på tur att behandlas.
Intagningsförfarandet för att erhålla lägenhet i Bostad först har ändrats. Efter att
en intresseanmälan lämnats in av den enskilde genomförs en grundlig utredning
som innefattar flera intervjuer. Vid intervjuerna deltar representanter från både
missbruksenheten och ekonomi- och mottagningsenheten.
Vid 2015 års rapport informerades om att missbruksenheten blivit medlem i ett
nationellt nätverk runt Bostad först. Därefter har även ett regionalt nätverk bildats
som missbruksenheten deltar i. Nätverket ordnar bl.a. konferenser omkring
aktuella frågor.
En utvärdering av de boende i Bostad först har utlovats till nämndens
sammanträde i juni 2016. Utvärderingen kommer dock att redovisas i
samband med årsredovisningen för 2016.
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner rapport Bostad först daterad den 30 maj 2016.
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2. Socialnämnden beslutar att Bostad först fortsättningsvis redovisas i
kommande årsredovisningar.

Claes Lagergren
Socialchef

Kotte Wennberg
Avdelningschef

