
Arbetssätt för Bo-
gruppen



Inledning 

• Vi är totalt 4 stycken i Bo-gruppen (tre utförare och en 
boendekonsulent)

• Vi arbetar med försökslägenheter, min framtid, 
boendekedjan och i mån av tid – tillfälligt boende. 

• Vår primära arbetsuppgift kommer från boendekonsulent 
som skickar beställningar med uppdrag till oss.



Olika boendeformer

Försökslägenhet kan bli aktuellt när alla andra 
resurser bedöms vara uttömda för individen. Klienten 
får en handlingsplan som ska följas. Ny bedömning 
sker var sjätte månad. Detta är en tillfällig lösning och 
därmed ingen permanent lösning. 

Min framtid är ett kollektivboende där det idag bor 
unga män (18-25) som på grund av hemlöshet är i 
behov av boende och individuellt anpassat stöd. 



…fortsättning boendeformer

Boendekedjan är tillfälligt boende för våldsutsatta 
kvinnor som på grund av hot och våld inte kan bo kvar 
i sin egna bostad. Det är nordvästkommunerna som 
samarbetar.

Tillfälligt boende fattar socialsekreterare beslut om 
och är akutboende. 



Vad gör vi? 
Boendekonsulent skickar beställningar med uppdrag i systemet till utförare.

Utförare träffar sedan klienten för att göra en kartläggning av vilka behov 
klienten har, och kunna gruppera klienten efter klientens behov.

De olika grupperna syftar till att möta upp klientens behov. Totalt finns det 5 
grupper som består av ”ta över kontrakt”, ”extra stöd”, ”självgående”, 
”komplexa ärenden” och ”min framtid”. Varje grupp har sin egen aktivitet och 
planering. 

Varannan vecka håller vi även tematräffar för gruppen ”extra stöd” och stöttar 
klienterna i processen att hitta nytt boende. Olika teman som rör boende och 
bostadsmarknaden tas upp. 

Vi har även BOST (bo-sökarträff) där alla våra klienter är välkomna att söka 
bostad. 



Uppdrag från socialsekreterare

I mån av tid tar vi emot ärenden från socialsekreterare (ej 
biståndsbedömt) gällande de klienter som bor på tillfälligt 
boende. 

I princip är det samma arbetsprocess som gäller här;

- Överlämningsmöte (socialsekreterare, klient och utförare)

- Kartläggning/ utredning

- Individuella anpassningar för att stötta till nytt boende



Min framtid 

- Kartläggning/behovsanalys av framtidsplaner etc.

- Husmöten varje månad

- Samhällsvägledning

- Vägledning i förhållande till boende, stöttning i 
boendefrågor, ekonomi och arbete.  

- Tematräffar – Vi går igenom olika teman t.ex. olika 
myndigheters uppdrag. 



Arbetsmaterial





















Frågor?




