Syntolkning till filmen ”Arbetet med hemlöshet”
Filmen inleds med en grön titelsida med filmens titel och namn och
avsändare på presentatören för denna del i filmpaketet:
Titel: Arbetet med hemlöshet
Presentatörer: Göteborgs Stad Mikael Chrona & Stina Wiklund Björstedt
Presentationen inleds med en bildruta med Göteborg Stads logotyp i
helbild.
Därefter följer en bild med vit text på blågrå bakgrund. I texten står det
Göteborgs Stads vräkningsförebyggande arbete – nuläge och
utvecklingsbehov. Länsstyrelsen 2020. Mikael Chrona, utvecklingsledare
fastighetskontoret och Stina Wiklund Björstedt, processledare
boendesociala frågor (Stadsdelarnas socialtjänst).
Därefter följer en presentation där båda syns i bild och talar omväxlande in i
kameran. Mikael Chrona står till vänster i bild klädd i en grå kavaj och mörk
skjorta, Stina Wiklund Björstedt står till vänster i bild klädd i en svart kavaj
och grå tröja. De är filmade mot en blå vägg. Man ser endast deras
överkroppar och huvud. De presenteras igen med namn och titel.
Efter 1 minut och 23 sekunder läggs en vit powerpointruta in som
huvudbakgrund. Till vänster har den ett foto med vy över hustak mot flera
flerbostadshus på en höjd. Till höger står sju punkter med agendan för
presentationen uppräknad.
Med start efter 1 minut och 46 sekunder in i bilden, följer tre
powerpointbilder, svart text på vit bakgrund och diagram, med statistik som
illustrerar det som Mikael Chrona presenterar muntligt. Parallellt med att
denna visas i text och med diagram syns Mikael Chrona på en liten infälld
bild nere till höger.
4 minuter och 1 sekund in i presentationen kommer en powerpontbild med
en bild på omslaget till hemlöshetsplanen till höger och fyra kort punktsatser
till vänster med planens fyra fokusområden. Mikael Chrona syns på en
infälld bild nere till höger.

Därefter 4 minuter och 48 sekunder in i presentationen kommer en
powerpointbild med tre punktsatser i text till vänster som beskriver arbetet
med att utveckla insatser för att förebygga hemlöshet och en målad
illustration i färg till höger. Motivet föreställer sex personer i svart siluett mot

bakgrund av ett gult hus och blå himmel. Stina Wiklund Björstedt
presenterar innehållet i en infälld filmruta nere till höger i bild.
Nästa bild kommer 5 minuter och 56 sekunder in i presentationen visar hur
arbetet görs. En blå cirkel i tre tårtbitar – nuläge och utvecklingsbehov,
förbättringsåtgärder och uppföljning illustrerar arbetet som beskrivs i 5
punksatser. Stina Wiklund Björstedt presenterar innehållet i en infälld
filmruta nere till höger i bild.
7 minuter och 24 sekunder in i presentationen visas en powerpoint som
lyfter fram sju stycken kvalitetsindikatorer. Sidan illustreras med ett foto
med en lagbok och omslag till styrdokument – bland annat metodstödet
Hemma!.
11 minuter och 25 sekunder kommer nästa bild med fem punktsatser i text
om vad som kännetecknar framgångsexemplen. Sidan illustreras av cirkel
med ordet kvalitet och en blå check-bock. Stina Wiklund Björstedt
presenterar innehållet i en infälld filmruta uppe till höger i bild.
14 minuter och 43 sekunder in i presentationen kommer en bild som visar
arbetet framåt och nästa steg illustrerat av tre turkosa textrutor med en
illustration och text i varje. Ruta 1 har en checkliste-ikon. Texten beskriver
en handlingsplan med förslag till gemensamma åtgärder. Ruta 2 har en
ikon med tre figurer och en tankebubbla – och beskriver arbetet med en
handbok. Ruta 3 illustreras av fyra figurer i rad som håller varandra i
handen – två vuxna och två barn – och beskriver arbetet med en rutin.
15 minuter och 56 sekunder in i presentationen kommer en åter en bild på
bägge presentatörerna i bilden.
16 minuter och 10 sekunder in i presentationen kommer ett par powerpoints
med en sammanfattning i text i 9 punktsatser. Dessa beskrivs i tal av
presentatörerna som syns i en infälld bildruta nere till höger i bild.
19 minuter och 44 sekunder in i presentationen växlar vyn åter över på
presentatörerna i helbild som tackar för sig.
19 minuter och 59 sekunder in i presentationen kommer en ny grön bildruta
i helskärm upp. I texten till vänster på sidan står:
”Detta är en av sex korta filmer. Filmerna är ett komplement till metodstödet
”Hemma!”. Ett stöd om vräkningsförebyggande arbete som
Kronofogdemyndigheten och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och
Västernorrland tagit fram. Du hittar filmerna på länsstyrelsernas
webbplatser.”
Till höger syns en bild av omslaget till metodstödet.

Nästa bildruta, 20 minuter och 7 sekunder in i filmen, är vit och har ett grönt
band överst. På det gröna bandet finns en logotyp från metodstödet – en
rund vit cirkel där det med grön text står Metod Hemma! 2020.
Under bandet står det med grön text på vit bakgrund ”Filmpaketet har tagits
fram vintern 2020/2021 av länsstyrelserna i samarbete med
Kronofogdemyndigheten, Göteborgs Stad, AB Bostaden i Umeå och Rädda
Barnen.”
Därefter följer en svart slutruta.
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