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Satsningarna för hemlösa fortsätter
Igår gav socialtjänstnämnden klartecken till en utvidgning av Råcksta
stödboende. Utbyggnaden av Råcksta stödboende omfattar fyra helt nya
våningsplan med plats för drygt 100 boenden. Ombyggnaden uppskattas
kosta nio miljoner kronor, något som måste beviljas av kommunstyrelsens
ekonomiutskott. Utbyggnaden kommer att göras i flera etapper. Redan till
sommaren kommer ett första våningsplan med 27-30 boendeplatser att stå
färdigt. Övriga tre våningsplan kommer successivt att färdigställas. I början av
2006 kan samtliga våningsplan stå klara.  Utvidgningen av Råcksta är en
medveten satsning för att kunna minska behovet av härbärgen. Snart kommer
vi att kunna ha drygt 100 nya värdiga boenden för Stockholms hemlösa, säger
socialborgarrådet Margareta Olofsson (v).  Dessutom fortsätter vi att öka
tillgången till försökslägenheter. Boendekedjan fungerar, säger Margareta
Olofsson. Dessutom har borgarrådsberedningen idag beslutat att anslå 1,9
miljoner kronor till Västberga gård till verksamhet för utsatta unga kvinnor
som oftast är hemlösa. Pengarna kommer att permanenta ett tidigare
försöksprojekt som har fungerat mycket bra. Tjänsteutlåtanden för Västberga
och Råcksta fås på begäran. Mer info: Margareta Olofsson, tel: 070-592 28 34
Ilona Waldau, tel: 070-47 29 160 Jens Holm, tel: 070-47 29 519 Socialroteln,
Jens Holm pressekreterare, Telefon: 070 47 29519, epost
jens.holm@stadshuset.stockholm.se
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