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TryggBo 
Skyddat boende med bemanning dygnet runt 

TryggBo är ett skyddat boende där klienten bor i egen lägenhet, men där personal finns i anslutning 
till och är tillgänglig för klienten dygnet runt. Boendet är beläget i en av Stockholms kranskommuner. 
Klienten ska på TryggBo få möjligheten att återta rätten till sin egen trygghet, känna att sitt hem är 
sin borg och få utrymme att värna om sin integritet, men också uppleva att stödinsatser finns i 
omedelbar närhet till bostaden. På TryggBo finns det personal dygnet runt, årets alla dagar, med 
hög kompetens och förmåga att hjälpa och stötta klienten genom alla faser i en skyddsplacering. 

På TryggBo arbetas det utifrån målsättningen att få klienten att orka hela vägen genom insatsen 
och skapa förutsättningar för att leva ett tryggt och självständigt liv därefter. Därför arbetar TryggBo 
utifrån devisen att varje klient ska ges möjligheten att klara sig själv och hantera sin egen säkerhet. 
Vilket tar tid och kompetens i anspråk. Något som TryggBo kan erbjuda.  

Delaktighet, engagemang och helhetssyn är en del av vår värdegrund! 
Utgångspunkten för verksamhetens arbetssätt är det klientnära arbetet. Klientnära arbete inom 
TryggBo innebär att vara där klienten är - för att skapa trygghet, för att stödja och motivera till 
förändring, men också för att kunna identifiera risker och behov. Genom detta kan vi arbeta 
riskreducerande och sätta in rätt insatser. 

Personalen 
Personalen som arbetar klientnära har hög kompetens inom riskidentifiering och riskbedömning 
samt adekvat utbildning och erfarenhet inom socialt arbete, vilket tillsammans borgar för att i 
baslinjeverksamheten kunna ringa in behovs- och problemområden och sätta in skyddsinsatser för 
att motverka dessa risker. 

I personalgruppen återfinns bl.a. socionomer, kriminologer, terapeuter och behandlingsassistenter 
med erfarenheter från arbete inom underrättelsetjänst, personsäkerhetsarbete, behandling, 
socialtjänst och stödboenden. Arbetet på TryggBo sker hela tiden utifrån evidensbaserade metoder 
och bedömningsinstrument. 

Mervärde 
TryggBo har ett mycket välfungerande samarbete med ett större fastighetsbolag som har lägenheter 
på olika adresser i Stockholm med kranskommuner. Detta möjliggör för oss att kunna placera 
klienten i ett eget boende utanför TryggBo med fortsatt stöd av personal, om det anses säkert efter 
hot- och riskbedömningar. Denna flexibilitet i boendelösningar gör att varje klient kan utslussas när 
det föreligger förutsättningar för det, vilket skapar bättre möjligheter för klienten att kunna återta 
rätten till sin egen trygghet utanför TryggBos väggar, men inom ramen för en annan 
trygghetslösning. 
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TryggBos lägenheter är fullt möblerade med en optimerad planlösning.  
Lägenheterna är utrustade med städ- och hushållsartiklar, samt köksredskap och vitvaror. 

Boendet är centralt beläget nära mataffärer, pendeltåg och busstation. 

Kontakta oss gärna på tel. 08-25 85 50 för att få veta mer. 


