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Till
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Förlängning av samverkansavtal med Stoc kholms läns landsting angående vård och boe nde för hemlösa med allvarliga fysiska sjukd omar
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga samverkansavtalet om drift av Erstabacken med Stockholms läns landsting till och med
2012.
2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Gillis Hammar
Förvaltningschef
Eva Sandberg
Avdelningschef

Sammanfattning
Erstabacken, som är ett medicinskt stödboende, drivs av Stockholms stad genom
dess Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnd och Stockholms läns landsting i
samverkan. Ett samverkansavtal tecknades från och med 2005-03-01. Avtalet har
förlängts vid flera tillfällen och nuvarande avtal gäller till och med 2010-08-31.
Ett tilläggsavtal till och med 2012 har utarbetats.
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Stockholms läns landsting beslutade att för sin del förlänga avtalet till och med
2012-12-31.
Avtalet omfattar 8 vård- och boendeplatser för hemlösa män och kvinnor med
komplexa vårdbehov, till följd av missbruk och/eller psykiska funktionshinder.
Total kostnad för vårdplatserna uppgår år 2010 till 13,450 mnkr varav stadens del
är 6,725 mnkr. Kostnad per vårddygn är c:a 4,6 tkr.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen för öppen verksamhet i samarbete med jurist från Administrativa avdelningen.
Bakgrund
Erstabacken är ett medicinskt stödboende med heldygnsomsorg med åtta vård- och
boendeplatser för hemlösa män och kvinnor med svår somatisk sjukdom och komplexa vårdbehov till följd av missbruk och/eller psykiska funktionshinder och där
andra vård-/boendeformer bedöms vara otillräckliga. Verksamheten är ett boende
för behandling, omvårdnad och rehabilitering och erbjuder kvalificerad somatisk
och psykiatrisk vård samt beroendevård i kombination med psykosociala insatser
och boende, men betraktas inte som en permanent boendeform. Erstabacken erbjuder hemsjukvård för personer som saknar boende och hospicevård för personer
i livets slutskede. Avgiften är subventionerad av Stockholms stad och Stockholms
läns landsting (SLL).
Uppdraget vård- och boendeplatser för hemlösa är en samverkan mellan SLL och
Stockholms stad genom dess Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnd (SAN). Beställare är SLL och Stockholms stad i samverkan. Ersta diakonisällskap ansvarar
för driften av Erstabacken och tillhandahåller lokaler.
Ett samverkansavtal tecknades för perioden 2005-03-01 – 2007-12-31 med möjlighet till 2 års förlängning. Avtalet förlängdes med ett år till och med 2008-12-31.
Därefter förlängdes avtalet ytterligare en gång för tiden 2009-01-01-2010-08-31.
Ett tilläggsavtal för tiden 2010-09-01 – 2012-12-31 har utarbetats.
Total kostnad för de åtta vårdplatserna uppgår år 2010 till 13,450 mnkr varav stadens del är 6,725 mnkr. Kostnad per vårddygn är c:a 4,6 tkr.
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Förvaltningens förslag
Erstabacken är en viktig resurs för hemlösa med svår somatisk sjukdom och komplexa vårdbehov. Förvaltningen föreslår att samverkansavtalet med Stockholms
läns landsting förlängs för tiden 2010-09-01 – 2012-12-31 i avvaktan på genomförandet av en upphandling av verksamheten med vårdplatser för hemlösa. Uppdraget är oförändrat. Stockholms stad och SLL står vardera för hälften av kostnaden
för avtalet. Kostnaden för de gemensamma platserna uppgår 2010 till 13,450 mnkr
per år varav stadens del uppgår till 6,725 mnkr per år.
En utökning av en sjukvårdsplats för akuta insatser gjordes inför 2008 och denna
plats finansieras helt av SLL.
Bilagor
1. Beslut om förlängning 2010-06-18 Stockholms läns landsting
2. Samverkansavtal med SLL för tiden 2010-09-01 – 2012-12-31
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