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Förlängning av avtal med Stockholms
Stadsmission avseende driften av Råcksta
stöd- och referensbeoende
Förslag till beslut
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga avtalet med
Stockholms Stadsmission avseende driften av Råcksta stöd- och referensboende
med två år.

Gillis Hammar
Förvaltningsdirektör

Sammanfattning
Stockholms Stadsmission driver sedan 2009-03-01 Råcksta stöd- och
referensboende på entreprenad. Avtalet gäller till och med 2011-02-28 med
möjlighet till två (2) års förlängning. Förvaltningen är nöjd med entreprenörens
arbete. Verksamheten har utvecklats positivt sedan Stockholms Stadsmission tog
över driften. Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs med ytterligare två år.
Bakgrund
Stockholms stadsmission driver sedan 2009-03-01 Råcksta stöd- och
referensboende på entreprenad. Avtalet gäller till och med 2011-02-28 och
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förlängs med två (2) år om det ej sägs upp senast sex (6) månader före
avtalsperiodens utgång. Avtalet gäller längst till och med 2013-02-28.
I avtalet angavs ursprungligen att Råcksta- stöd och referensboende skulle kunna
ta emot 83 personer samtidigt. 55 platser på stödboendet och 28 på
referensboendet. Efterfrågan på platser på referensboendet har varit mycket låg
under första verksamhetsåret. I tilläggsavtal som gäller från och med en 1 mars
2010 har platsantalet på referensboendet justerats till att omfatta 10 platser samt
minska ersättningen och personalbemanningen i motsvarande omfattning.
Tilläggsavtalet omfattar även möjlighet för Socialtjänst- och
arbetsmarknadsnämnden att avropa ytterligare 18 platser på referensboendet och i
samband med avrop justera ersättningen och bemanningen i motsvarande
omfattning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stockholms Stadsmission ansvarar från och med 2009-03-01 för driften av
Råcksta stöd- och referensboende.
Verksamheten vid Råcksta stöd- och referensboende tar emot män, kvinnor och
par som fyllt 20 år, som är hemlösa och har missbruksproblem (alkohol, narkotika,
läkemedel samt blandmissbruk) och/eller psykiska problem och som är i behov av
en längre tids fast boende för social träning samt planering för mer permanenta
lösningar kring boende. Målgruppen är också personer som är föremål för olika
typer av läkemedelsassisterad behandling (Subutex, Metadon etc.).
Många har haft sitt föregående boende på olika härbärgen/akutboenden.
Verksamheten riktar sig således till personer med mycket komplexa problem , men
som har en uttalad vilja att förändra sin situation och träna sitt eget boende. De
personer som tas emot ska kunna klara att bo i egen lägenhet med stöd.
Verksamheten vid stödboendet är ett s.k. lågtröskelboende, vilket innebär att
verksamheten ska vända sig till personer med missbruks- och/eller psykiska
problem. Stödboendet ska ha hög tolerans vid eventuella återfall utan att kraven på
säkerhet åsidosätts. Planering för ett mer permanent boende ska äga rum.
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Verksamheten vid referensboendet är också ett stödboende av lågtröskelkaraktär,
men kräver i princip alkohol- och drogfrihet till skillnad mot stödboendet.
Benämningen referensboende innebär att verksamheten ska ha som målsättning att
förbereda klienten för ett eget boende och att boendetiden kan utgöra en referens
avseende skötsamhet och drogfrihet inför ett kommande boende i försöks/träningslägenhet, boende inom Hotellhems lägenhetsbestånd etc. Kraven på den
enskilde ska därför ställas högre på referensboendet, som ska ha ett tydligt fokus
på att förbereda klienten för ett eget boende som ett slutligt steg i en pågående
rehabilitering.
Arbetsuppgifterna på Råcksta stöd – och referensboende innebär att ge de boende
aktivt stöd och hjälp att tillsamman med handläggare på placerande förvaltning
sätta upp realistiska mål för boendetiden samt planera för fortsatta insatser och
annat mer permanent boende. Handlingsplanen ska kontinuerligt följas upp på
planeringsmöten tillsammans med klient och handläggare. Mätbara mål och
delmål ska sättas upp.
I arbetsuppgifterna på Råcksta stöd – och referensboende ingår även att de boende
ska erbjudas boendeträning i egen lägenhet, individuellt stöd, praktiskt inriktade
gruppverksamheter och sociala aktiviteter och/eller pedagogiska träningsprogram.
Stockholms Stadsmission har genom enkäter på stödboendet och referensboendet
tagit in synpunkter från de boende och handläggare på stadsdelsförvaltningarna
och enheten för hemlösa. Frågorna i enkäten till de boende handlar bl.a. om
bemötande, samarbete och drogfrihet. Frågorna till handläggarna handlar bl.a. om
bemötande, samarbete samt uppföljning kring den boendes handlingsplan.
Resultatet av enkäterna har överlag gett goda vitsord både från de boende och
handläggarna.
Förvaltningen har under entreprenadtiden haft regelbundna möten för uppföljning
med Stockholms Stadsmission. Förvaltningen är nöjd med entreprenörens arbete.
Verksamheten har utvecklats i positiv riktning sedan entreprenören tog över
driften av verksamheten och de boende får ett professionellt omhändertagande.
Förvaltningen föreslår att avtalet med Stockholms Stadsmission förlängs.
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