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Information om projektet  
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 20 april 2016 att inleda ett försöksprojekt enligt modellen 
Bostad först. Projektet är ett samarbete med Uppsalahem som upplåter fem lägenheter för 
målgruppen långvarigt hemlösa med missbruksproblematik och psykisk problematik.  
Projektet involverar flera verksamheter i Uppsala kommun och ska inrymmas inom ordinarie 
verksamhet men med en utökning inom vård och omsorg med utökade öppettider för 
Träffpunkt centrum. Kostnaden för Träffpunkt centrums utökade öppettider är 450 000 kr på 
helår avseende personal.  
 
Modellen Bostad först 
Bostad först är ett arbetssätt för hjälp till långvarigt hemlösa till en egen bostad och att behålla 
bostaden. Arbetsmodellen innehåller metodmässigt två delar: bostaden och stödet till 
brukaren. Synsättet är att en egen bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att 
man ska kunna ta emot hjälp. Erbjudandet om en bostad är därför inte villkorad med att ta 
emot stödinsatserna. Vanliga krav gäller om att inte vara störande och att betala hyran.  
Stödinsatserna är det som egentligen är metodinnehållet i modellen. Viktiga delar är ett 
accepterande och erbjudande förhållningssätt. Utgångspunkten är den enskildes vilja och 
önskan att ta emot stöd och hjälp men också ett aktivt motiverande arbete för att möjliggöra 
ett fungerande boende.  
Målgruppen för Bostad först är långvarigt hemlösa med psykiatrisk problematik, ofta i 
kombination med missbruk. Modellen utvecklades i USA och med en stödmodell med ett s.k. 
ACT-team, vilket innebär ett tvärprofessionellt team som har ett flexibelt arbetssätt och hög 
en tillgänglighet.  



I Sverige skiljer sig arbetssättet åt mellan de kommuner som tillämpar modellen. Göteborg är 
den kommun som är mest trogna ursprungsmodellen med ett tvärprofessionellt ACT-team.  
Det genomgående för kommunerna är ett bostödsteam med hög tillgänglighet. Utvärderingar 
har gjorts i Sverige av både Lunds och Göteborgs universitet. Metoden visar på höga 
kvarboendetal med uppemot 80 procent. 
 
Projektet i Uppsala 
I Uppsala har ett avtal tecknats med Uppsalahem om att erbjuda kommunen fem lägenheter 
för projektet Bostad först under 2016. Lägenheterna tilldelas de personer som socialtjänsten 
väljer ut och ett hyresavtal med bostadssocialt kontrakt tecknas. Uppsalahem har lämnat 
förbehåll om att den boende efter tre år måste flytta om inte kraven för att teckna eget 
kontrakt uppfylls. De första hyresgästerna kommer att flytta in i sina lägenheter under 
september och oktober.  
 
Projektet i Uppsala involverar personer från olika verksamheter. Lägenheterna tilldelas enligt 
den normala processen inom kommunen via stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för 
avtalet med Uppsalahem och vidare till boendeenheten som ansvarar för det bostadssociala 
kontraktet och med teknik och service som ansvarar för det praktiska kring bostaden.  
 
Det personligt inriktade stödarbetet erbjuds genom bostödjarna inom vård och omsorgs 
socialpsykiatri. Bostödsteamet har en hög tillgänglighet, ett flexibelt arbetssätt och ska arbeta 
nära personen för att stödja och hjälpa. Den viktigaste målsättningen är att personen kan klara 
av att bo och behålla sitt boende. Det ställs inga krav på nykterhet för att få behålla bostaden 
men däremot gäller hyresvärdens krav på att sköta boendet utan störningar.  
Bostödjarna arbetar dagtid under vardagar. För att öka tillgängligheten till stöd och hjälp så 
kommer Träffpunkt centrum att hålla öppet under lördagar och söndagar. Nattetid kommer 
personal vid Flersteget att finnas tillgänglig för stödsamtal via telefon.  
 
Specialisthandläggaren vid beroendeenhet 1 ansvarar för ansökningsprocessen och tilldelning 
av lägenheter. Specialisthandläggaren ansvarar även för att samordna arbetet med 
vårdplanering och uppföljning mellan handläggarna vid beroendeenheten och bostödjarna. 
Bostödjarna inleder stödarbetet så snart som de första brukarna har tilldelats lägenheter under 
hösten 2016. 
 
Projektet ska följas upp och utvärderas med hjälp av intervjuer med brukarna.  
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