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Vi har tillstånd från IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg) 

att bedriva stödboende.

”Jag tror på mig själv 
och att jag kan, 
jag känner mig så stark. 
Det har jag aldrig gjort!” 

Boende, Trygga boende



Vi ser varje enskild människa

Många av våra boende behöver stöd för att skapa 

och upprätthålla rutiner. För en del handlar det om 

att få en fungerande vardag och för andra är målet 

en sysselsättning som ger ökat självförtroende och 

självkänsla. Vi ser till varje individs behov.

 

Vi gör regelbundet omvärldsanalyser för att möta 

samhällets förändrade behov. Vid start 2013 var vi ett 

ungdomsboende. Idag är den största målgruppen 

ensamstående kvinnor och kvinnor med barn. Behoven 

förändrades och vi anpassade oss. Det kommer vi att 

göra igen. Flexibilitet är en av våra största styrkor.

Vad menar vi med hållbarhet?

En stor del av inredningen i våra lägenheter kommer 

från Skåne Stadsmissions gåvoinlämning. Vi åter-

brukar möbler av hög kvalitet och med en personlig 

prägel. Våra bovärdars fokus ligger på att inreda hem 

som passar just de individer som ska flytta in.

Det räcker inte med tak 
över huvudet

Att erbjuda ett tryggt och säkert boende är inte 

tillräckligt för oss. Skåne Stadsmission har verkat 

för samhällets mest utsatta i över 100 år. Vi har 

erfarenhet, kunskap och en helhetslösning för 

individer i social utsatthet. Trygga boende är en 

del av Skåne Stadsmission, vilket ger de boende 

tillgång till juridisk rådgivning, kontakt med 

Stadsmissionshälsan och gemenskap i de öppna 

verksamheterna samt praktikplatser i våra sociala 

företag. Vi arbetar också med folkbildning och 

i vårt språkcafé diskuterar vi regelbundet aktuella 

samhällsfrågor samtidigt som språket utvecklas. 

Att vi har alla dessa verksamheter inom samma 

organisation gör oss unika!

Våra boenden:
• Träningslägenheter för personer över 18 år

• Kollektivt eller enskilt boende för kvinnor över 18 år

• Lägenheter för familjer med barn

Vi erbjuder:
• Stöd i att hitta en långsiktig boendelösning

• Individuell planering med mål och delmål

• Stödsamtal en gång i veckan

• Stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård

• Stöd i föräldrarollen

• Studiehjälp

• Möjlighet att utveckla språket i vårt språkcafé

• Möjlighet till arbetsträning eller praktik

• Aktiviteter - såväl individuella som i grupp

• Uppföljning efter avslutad boendetid

Trygghet är inte 
samma sak för alla

Någon behöver komma ifrån hot och misshandel, 

någon annan lever under svåra ekonomiska förhållanden. 

Några är utsatta för våld, inte sällan hedersrelaterat, 

andra lider av psykisk ohälsa. Behoven skiftar, och 

därmed sättet vi arbetar på.

Inom Trygga boende arbetar socionomer, social-

pedagoger och behandlingsassistenter. Vi talar sju 

olika språk. Att vi kan kommunicera på de boendes 

egna modersmål har visat sig vara ovärderligt.

”Det ska kännas som ett hem. 

Jag vill känna att jag själv skulle 

vilja flytta in med mina barn” 

Muhammed, bovärd Trygga boende


