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BOENDE PÅ SÖDERLINGSGATAN!
EN SATSNING PÅ EN AV SAMHÄLLETS MEST UTSATTA GRUPPER
Hittills har den som är i behov av ett akut boende kunnat få en säng på Nicolai prästgårds
nattcafé där det tre dagar i veckan har funnits åtta enkla och tillfälliga sovplatser. Snart
kommer nattcaféet att öppna i nya kostym på Söderlingsgatan 6.

Men det nya boendet har en annan inriktning än nattcaféet. Det ska vara möjligt att få behålla sin säng under •lera nätter. Den möjligheten fanns inte på prästgården där sängplatserna dessutom utgjordes av
enkla liggunderlag på golvet.

Hjälpen kan komma från vänner, familj eller samhället
och se ut på olika sätt. Hemlösa personer i vår kommun är en av de grupper som har ett stort stöd- och
hjälpbehov.

Satsningen på det nya boendet gör kommunen i samarbete Halmstads kristna råd och möjliggörs av de en
miljon kronor som vi avsatte i budgeten 2013.

Det är viktigt att framhålla att hemlösheten inte beskriver en person utan den situation som en person
be•inner sig i. Med det som utgångspunkt kan den
hjälp som samhället erbjuder skapa förutsättningar
för individen att forma sin tillvaro till det bättre och
planera för framtiden.

Alla behöver vi stöd ibland
Under perioder i livet kan behovet av stöd och hjälp
vara stort. En av grunderna i ett välfärdssamhälle är
garanten för stöd och hjälp – social trygghet. Och social trygghet handlar om att kunna få hjälp just när
livet är svårt.

”I PERIODER I LIVET
KAN BEHOVET AV
STÖD OCH HJÄLP
VARA STORT”

Hemlösa-ingen homogen grupp

Arbete mot hemlöshet behöver bestå av en mängd
olika insatser eftersom hemlöshet kan ha så många
olika orsaker. För någon började problemen med arbetslöshet och ekonomiska problem för någon annan
med missbruk eller psykisk ohälsa. Inte sällan består
problembilden av •lera av dessa orsaker. Dessutom
innebär bara det faktum att vara utan bostad ett stort
psykiskt och fysiskt lidande.

Hemlösheten beskriver inte en person utan den situation som en person be•inner sig i

”HEMLÖSHET ÄR BÅDE ETT STRUKTURELLT
OCH ETT INDIVIDUELLT PROBLEM SOM
KRÄVER LÖSNINGAR PÅ MÅNGA PLAN”

Tre utgångspunkter för insatserna
Vi menar att det inns tre viktiga grunder för arbete
mot hemlöshet; förebyggande insatser, att möta den
akuta hemlösheten och lindra de negativa effekterna
av den samt att inns som stöd och arbeta för att individen ska kunna ta steget vidare till eget boende och
sysselsättning.

Socialförvaltningen är den förvaltning som arbetar
med de mer långsiktiga boende-och stödlösningarna
medan utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen
handlägger ekonomiskt bistånd (ofta kallat socialbidrag) för den som är i behov av ekonomisk hjälp i mer
akuta boendesituationer.

Förebyggande arbete handlar om alltifrån att arbeta
med att motverka att alkohol- och drogmissbruk till
konsumentrådgivning och utbildning. Allt för att motverka att personer hamnar i den typen av situationer
som kan göra att de har svårt att få eller behålla en
bostad.

Mer långsiktiga boendelösningar via socialnämnden
är ett bistånd som man kan beviljas efter genomförd
utredning och som den enskilde kan få om det inte
inns några andra möjligheter.

I Halmstad arbetar vi också proaktivt med uppsökande verksamhet och information till personer som
är hemlösa. Enligt beräkningar inns det i Halmstad
mellan 20 och 25 personer som regelbundet sover ute
eller i trappuppgångar eller liknande.

Samarbete är viktigt
För att möta deras behov har kommunen sedan länge
ett samarbete med församlingarna och Halmstad
kristna råd. Många hemlösa vill inte ha någon kontakt
med myndigheterna och genom att stödja församlingarnas verksamhet når kommunens hjälp fram ändå.
Finns det annan problematik utöver hemlösheten kan
kommunen också erbjuda hjälp kopplad till tidigare
boendeproblematik, psykisk funktionsnedsättning eller till exempel missbruk.
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Nytt boende för hemlösa
Boendet på Söderlingsgatan kommer också att ha öppet alla dagar i veckan och de boende kommer att ha
tillgång till dusch. Den nya satsningen som vi initierade i budgeten för förra året, men som har kommit
igång fullt ut först nu, är inget härbärge utan bygger
mer på vandrarhemstanken.
Det ska också innas personal på plats som ska erbjuda hjälp och stöd och skapa förutsättningar för
de hemlösa att komma på fötter, skapa kontakt med
socialtjänsten och kanske på sikt få ett eget boende.
Hemlöshet är både ett strukturellt och ett individuellt problem som kräver lösningar på många plan. Då
är samarbete viktigt och det är därför glädjande att
kommunen har ett bra samarbete med ideella organisationer som har andra möjligheter att hjälpa utsatta
personer än vad kommunen har.
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