SOCIALFÖRVALTNINGEN

2012-09-19
SID 1(1)
David Bergström, informatör
Tel: 042-10 42 62, 0732-31 13 23
david.bergstrom@helsingborg.se

Pressmeddelande
Bostad först förbättrar livssituationen för före detta hemlösa
Bostad först-projektet har sedan det inleddes för två år sedan varit en stor
framgång i arbetet med hemlösa i Helsingborg. I en delrapport berättar
nu de boende vad en egen lägenhet har betytt för att de ska kunna bryta
med den gamla livsstilen och förbättra hela sin livssituation.
Den 27 september är det åter dags att stämma av hur det går för Bostad förstprojektet i Helsingborg, när socialförvaltningen anordnar en konferensdag på
Bredgatan 17 (konferensavdelningen, 5:e våningen) klockan 9:00–15:00. Medverkar gör bland andra Arne Kristiansen från socialhögskolan i Lund, som har
skrivit en delrapport om projektet ur de boendes perspektiv.
Efter två år har projektet fortsatt mycket goda resultat. Av totalt 17 personer
som har fått en lägenhet via Bostad först är det 14 som bor kvar. I rapporten
framgår att de intervjuade upplever att de har fått en förbättrad livssituation
inom viktiga områden som sociala relationer, alkohol- och droganvändning,
ekonomi, hälsa och sysselsättning.

Fler lägenheter behövs
– Eftersom det går jättebra för projektet hoppas vi att fler privata hyresvärdar
vågar haka på. Målet är att ha 25 lägenheter, men det är långt kvar dit, säger
Dinah Åbinger, verksamhetschef på socialförvaltningen, som uppmanar stadens
fastighetsvärdar att komma och lyssna den 27 september.
Bostad först-modellen går ut på att hemlösa får kontrakt på en lägenhet i ett
vanligt hyreshus, utan att först gå igenom den så kallade trappstegsmodellen.
Att börja med bostaden har visat sig ge bättre förutsättningar att ta tag i andra
problem som till exempel missbruk. Helsingborgs stad står som garant för hyresvärden och under de två första åren kan kontraktet sägas upp med en månads
varsel. Samtidigt finns det ett stödteam för de boende.
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