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Motion| Sverigedemokraterna Karlskrona
Motion angående införande av ”Bostad först” i Karlskrona kommun
Modellen Bostad först är vanlig i USA och har på senare år fått större uppmärksamhet i Sverige. Den
bärande idén är att individen omedelbart ska erbjudas en permanent bostad, utan att krav ställs på att
hyresgästen ska vara "redo för att bo”. Målgruppen är kommuninvånare som är hemlösa, ofta i
kombination med psykisk sjukdom och/eller andra problem. Syftet med Bostad först är att nå och erbjuda
hemlösa personer ofta med psykisk sjukdom eller med samsjuklighet i form av beroende eller missbruk en
långsiktig boendelösning.
Modellen innebär att personen uppmuntras att själv definiera sina behov och mål. Personen erbjuds sedan,
om denne så önskar, omedelbart ett eget boende. Erbjudandet ges utan några krav på att personen först
har genomgått psykiatrisk behandling eller uppvisat nykterhet och drogfrihet. I tillägg till det egna boendet
erbjuds behandling och stöd. Även om boendeerbjudandet hör samman med en integrerad behandling,
kan personen tacka ja till lägenheten, men tacka nej till behandling. Tryggheten i boendet hålls strikt isär
från alla former av behandling. Motivationsarbete är dock en mycket viktig del i det behovsanpassade
integrerade sociala stöd som ska omgärda personen.
I praktiken varierar program som kallas Bostad först, till exempel när det gäller vilka grupper av individer
som får programmet, hur boendelösningarna ser ut och hur vård och stöd organiseras. Bostad först är
snarare ett namn på en modell baserad på en filosofi än en manual. När människor får en bostad och
känner den tryggheten det medför kan socialförvaltningen sedan börja med riktade stödinsatser för att
sedan ställa krav, självklart ska kommunen inte ge ut lägenheter och försörjningsstöd utan att ställa krav.
Karlskrona kommun har haft stödboendet Rosenbom som delvis verkat i andan Bostad direkt men inte fullt
ut. Tyvärr har individer som verkligen behövt bostad inte fått detta ändå. Bostad direkt är infört i 57 av
Sveriges 290 kommuner dock inte i Karlskronas kommun.
Kunskap om insatsens effekter
Socialstyrelsen har sammanställt resultat av forskning om Bostad först och andra boendelösningar för
hemlösa personer i en systematisk kartläggning. Boendelösningar för hemlösa personer – en systematisk
kartläggning av internationellt publicerade effektutvärderingar. Bostad först finns även med i Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd från 2011. Socialstyrelsen genomför
varje år en kartläggning för hur situationen med hemlöshet ser ut i de olika kommunerna.
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berörd nämnd ges i uppdrag att införa Bostad först enligt socialstyrelsens riktlinjer.
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