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Till
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Den integrerade verksamheten för hemlösa
vid Pelarbacken - genomförandeplan
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till integrerad
verksamhet för hemlösa vid Pelarbacken..
2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna en samverkansöverenskommelse med Stockholms läns landsting.

Gillis Hammar
Förvaltningsdirektör

Eva Sandberg
Avdelningschef
Sammanfattning
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkände 2009-11-19 ett förslag om
inriktning för en gemensam hemlöshetsklinik med landstinget. Ett likalydande förslag till inriktning togs upp för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden under oktober
2009. Målet med den nya integrerade verksamheten är att arbetet för hemlösa genom resurssamling och samordning av socialtjänst- samt hälso- och sjukvårdsinsatser ska kvalitetsutvecklas och effektiviseras.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen för öppen verksamhet.
Bakgrund
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkände 2009-11-19 ett förslag om
inriktning för en gemensam hemlöshetsklinik med landstinget. Ett likalydande för-
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slag till inriktning togs upp för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden under oktober
2009. Målet med den nya integrerade verksamheten är att arbetet för hemlösa genom resurssamling och samordning av socialtjänst- samt hälso- och sjukvårdsinsatser ska kvalitetsutvecklas och effektiviseras.
Den beslutade samordningen kring hemlösa innebär att uppsökande- och fältförlagt
arbete, socialtjänst, beroendevård, psykiatri, somatisk vård och tandvård samlas på
ett ställe i kvarteret Pelarbacken på Södermalm där Enheten för hemlösa (Efh) har
sin verksamhet. Lokalerna renoveras i dagsläget och beräknades enligt den ursprungliga planen vara färdigställda i september 2010. Förseningarna innebär att
vissa lokaler blir färdiga först i december/januari.
Inom Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen ska Enheten för hemlösa,
Uppsökarenheten för vuxna och Medborgarkontoret för hemlösa ingå i den nya
verksamheten på Pelarbacken. Inom landstinget berörs verksamheter riktade till
hemlösa genom Hållpunkt, som är en vårdcentral för hemlösa. Två vårdavtal finns
med Stockholms läns sjukvårdsområde genom ett avtal med Beroendecentrum i
Stockholm avseende beroendevård i öppenvård, mobilt team, somatisk mottagning,
tandvård, fotvård och gynekologisk vård samt ett avtal med Norra Stockholms psykiatri avseende specialiserad psykiatri i öppenvård i form av en psykiatrisk mottagning samt ett mobilt team. Två läkare med dubbla kompetenser i psykiatri och beroendevård och en sjuksköterska som bedrivit verksamhet för hemlösa i Efh:s lokaler på Pelarbacken på uppdrag av landstinget berörs också av den beslutade samordningen kring hemlösa.
Landstingets upptagningsområde är länet, medan Enheten för hemlösa, Uppsökarenheten för vuxna och Medborgarkontoret för hemlösa riktar sig till hemlösa i staden. Det innebär att samarbetet endast kommer att omfatta gemensamma klienter
och att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har fortsatt ansvar för socialtjänstens verksamheter. Däremot ska hemlöshetskliniken också utgöra en integrerad
mottagning för somatisk vård samt specialiserad beroende- och psykiatrisk vård,
som ska erbjuda utredning och behandling för personer som är aktuella på Efh.
Aktuell situation
Stockholms läns landsting har genomfört en upphandling av den sjukvårdsverksamhet som ingår i den integrerade verksamheten för hemlösa vid Pelarbacken.
2010-03-23 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att anta Ersta Diakonisällskap
som leverantör för särskild vård för hemlösa i Stockholms län för perioden 201009-01-2014-08-31 med möjlighet att förlänga avtalet med 3 år.
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En styrgrupp, bestående av representanter från förvaltningen, landstingets beställarorganisation och en projektledare från Ersta Diakonisällskap, påbörjade sitt planeringsarbete under april månad. Projektledaren från Ersta Diakonisällskap har
uppdrag att sköta planering till verksamhetsstart och rekrytering av en chef för
landstingsverksamheten. Den nya chefen för landstingsverksamheten är utsedd och
börjar sin anställning i slutet på september.
Sjukvårdspersonalen i den nya verksamheten är på plats först fr.o.m. 2010-09-01,
vilket innebär att konkret planering mellan den personal från socialtjänsten och från
hälso- och sjukvården, som ska arbeta i den nya verksamheten, inte kan starta innan
all personal finns på plats.
Förvaltningens verksamheter som ska arbeta på Pelarbacken har inlett planeringsarbetet. Utvecklings-/arbetsgrupper har bildats och påbörjar sitt arbete 2010-08-16
med fokus på det interna samarbetet inledningsvis och med fokus på det gemensamma samarbetet fr.o.m. 2010-09-01 när sjukvårdspersonalen är på plats. Vissa
gemensamma utbildningar planeras också.
Vissa frågeställningar omkring verksamheten återstår att lösa som handlar om exempelvis chefsfrågor/arbetsledning, dokumentation, sekretessfrågor m.m.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Planeringen av den samordnade verksamheten för hemlösa mellan socialtjänsten
och landstinget har påbörjats. Många frågeställningar återstår att lösa, eftersom
sjukvårdspersonalen finns på plats först ifrån verksamhetsstarten på Pelarbacken
2010-09-01. Det gemensamma planeringsarbetet kommer att pågå under hösten.
Förvaltningen föreslår att en samverkansöverenskommelsetecknas tecknas med
landstinget när de viktigaste samordningsfrågorna är lösta.
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