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Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan om utvecklingsbidrag från länsstyrelsen för att utveckla utredning och uppföljning i samarbete med hemlösa klienter med missbruksproblematik
(3 bilagor)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan om utvecklingsbidrag från länsstyrelsen
med 495 tkr för 2004.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Dag Helin
Rita Kahn

Sammanfattning
Enheten för hemlösa ansöker om 495 tkr från länsstyrelsen för 2004 för att utveckla utredning och uppföljning i samarbete med hemlösa klienter med missbruksproblematik.
Projektet beräknas pågå under två år. Socialtjänstnämnden (SotN) har anslagit 700 tkr
för att utveckla enheten till ett kunskapscentrum i staden för frågor som rör hemlöshet.
Bakgrund
Socialtjänstlagen, aktuell forskning och tillsynsmyndigheter har i varierande omfattning
under många år angett riktlinjer och principer för hur utredningsarbete inom socialtjänstens missbruksvård bör bedrivas för att medverka till en positiv förändring för den enskilde. Det har också lyfts fram kritik mot hur utredningsarbetet bedrivits och man har
konstaterat att socialtjänsten inte lever upp till det som förväntas inom detta område.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individinriktade verksamheter.
Planerat utvecklingsarbete
Enheten för hemlösa ansöker om utvecklingsbidrag med 495 tkr för 2004 för att utveckla utredning och uppföljningsarbete med hemlösa klienter med missbruksproblematik.
Avsikten är att utveckla systematisk dokumentation samt att öka klientens delaktighet i
utvecklingsprocessen.
Området är idag föga utforskat och i vilken omfattning man i praktiken arbetar i sådan
riktning är oklart.
Utvecklingsarbetet syftar till att ge svar på hur teoretiska kunskaper ska kunna omsättas
i praktiskt utrednings- och uppföljningsarbete och hur ett sådant arbete ska gå till i praktiken på en missbruksgrupp inom socialtjänsten, som arbetar med hemlösa.
Projektbeskrivning
En projektbeskrivning redovisas i bilaga 2 och 3. Projektet beräknas pågå under två år.
SotN har anslagit 700 tkr för att utveckla enheten till ett kunskapscentrum i staden för
frågor som rör hemlöshet.
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Bilagor:
1. Bifogat brev till ansökan daterat 2004-02-20.
2. Sammanfattning av ansökan om utvecklingsbidrag.
3. Projektansökan innehållande projektbeskrivning, finansiering etc. med bilaga.

