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Förlängning av avtal med Stadsmissionen om drift av verksamhet
med personliga ombud för hemlösa
(1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden säger upp gällande avtal om personliga ombud för psykiskt
funktionshindrade till 2005-04-24
2. Socialtjänstnämnden beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att teckna ett nytt
avtal med Stadsmissionen för tiden 2005-04-25 t.o.m. 2005-12-31.
3. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Eddie Friberg

Rita Kahn

Sammanfattning
Länsstyrelsen beslutade 2002-10-22 bevilja Socialtjänstförvaltningen medel för inrättade av två (2) personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder under
åren 2003-2005 d.v.s. för 3 år. Socialtjänstnämnden (SotN) beslutade 2002-12-18 att
ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Stadsmissionen om drift av verksamhet med personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder enligt tjänsteutlåtandet samt riktlinjer från Socialstyrelsen. Förvaltningen och Stadsmissionen har
ingått avtal om drift av verksamheten, som gäller 2003-04-25 t.o.m. 2005-04-24.
Förvaltningen föreslår att avtalet sägs upp till 2004-04-25 och att ett nytt avtal tecknas med Stadsmissionen för perioden 2005-04-25 t.o.m. 2005-12-31.
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Bakgrund
Länsstyrelsen beslutade 2002-10-22 bevilja Socialtjänstförvaltningen medel för inrättade av två (2) personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder under
åren 2003-2005. Statsbidrag har således beviljats för 3 år. Statsbidragen täcker personalkostnader med 25.2000 kr/månad och tjänst inkl. sociala avgifter och startbidrag med 50.000 kr per tjänst.
SotN beslutade 2002-12-18 att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med
Stadsmissionen om drift av verksamhet med personliga ombud för hemlösa med
psykiska funktionshinder enligt tjänsteutlåtandet samt riktlinjer från Socialstyrelsen.
Förvaltningen och Stadsmissionen har ingått avtal om drift av verksamheten, som
gäller 2003-04-25 t.o.m. 2005-04-24. I avtalet anges att om parterna senast 9 månader före avtalstidens utgång d.v.s. senast 2004-07-25 träffar skriftlig överenskommelse om förlängning, förlängs avtalet med samma villkor med ett år.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Verksamhet med personlig ombud för hemlösa
Verksamheten med personliga ombud för hemlösa har pågått under drygt ett år.
Stadsmissionen har haft kontinuerlig kontakt med Enheten för hemlösa när det gäller
ombudsverksamheten. De personliga ombuden har under 2003 deltagit i utbildning,
informerat om verksamheten, deltagit i möten med härbärgesansvariga samt på uppsökarmöten. De personliga ombuden har under 2003 ägnat mycket arbete med att information/marknadsföring av ombudsverksamheten. Flera träffar med arbetsgrupper
på Enheten för hemlösa har ägt rum.
De personliga ombuden har under 2003 knutit kontakter med 13 enskilda personer,
som tillhör Enheten för hemlösa och med 10 personer som har annan tillhörighet. Insatserna har bestått av hjälp till enskilda personer i behov av olika insatser som vård,
personligt stöd, ekonomisk hjälp/vägledning, boende och sysselsättning. Ett mindre
antal klienter har tagit en stor del av tiden.
Uppföljning av avtalet med Stadsmissionen ska ske var fjärde månad enligt avtalet.
Två uppföljningar ägde rum under 2003 och en uppföljning har hittills skett under
2004.
En styrgrupp (samordningsgrupp) har tillsatts bestående av representanter från socialtjänstförvaltningen, Stadsmissionen, landstingets psykiatri och intresseorganisationer. I styrgruppen redovisas verksamheten och problem och andra frågor av betydelse diskuteras.
Förvaltningens synpunkter
Verksamheten med personlig ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder har
hittills endast varit igång under drygt ett år. Det tar alltid tid för nya verksamheter att
bli kända av klienter och samverkanspartners samt att bygga upp fungerande arbets-
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former. Statsbidragen från länsstyrelsen täcker större delen av kostnaderna för verksamheten.
Förvaltningen anser att det finns fördelar med att en utomstående organisation driver
verksamheten med personliga ombud. En stor del av de insatser som de hemlösa behöver ska utföras av Enheten för hemlösa och andra myndigheter främst psykiatrin.
Det finns svårigheter med att granska och ställa krav på den verksamhet man är anställd av.
Stadsmissionen har god kännedom om målgruppen och dess behov. De arbetar uppsökande dygnet runt och har också en jourverksamhet för hemlösa. Ett samarbete
mellan ombuden och dessa verksamheter finns. Två ombud är ett sårbart team. En
fördel med avtalet med Stadsmissionen är därför att de två ombuden ingår i ett nätverk med 8 andra personliga ombuden som Stadsmissionen ansvarar för på uppdrag
av ett antal stadsdelsförvaltningar. Stadsmissionen står för arbetsledning och handledning till ombuden. De personliga ombuden har fått utbildning från länsstyrelsen.
Förvaltningen har varit i kontakt med länsstyrelsen, som uppgivit att de tolkar att
statsbidragen gäller för den period som står i beslutet d.v.s. fr.o.m. 2003 t.o.m. 2005.
Det innebär att medel inte kan föras över till 2006 även om verksamheten med personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder kom igång först i slutet på
april 2003. Däremot kommer det enligt länsstyrelsen att bli en fortsättning med statliga medel till verksamhet med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade.
SotN har då möjlighet att ansöka om ytterligare medel fr.o.m. 2006.
I gällande avtal med Stadsmission anges att avtalet kan förlängas med ett år t.o.m.
2006-04-24. Eftersom förutsättningarna för de nya statsbidragen, som kommer att
gälla fr.o.m. 2006, ännu inte är kända föreslår förvaltningen att avtal tecknas med
Stadsmissionen t.o.m. 2005-12-31. Det innebär att nuvarande avtal måste sägas upp
till 2005-04-24 och att ett nytt avtal tecknas för tiden 2005-04-25 t.o.m. 2005-12-31.
Stadsmissionen tog under 2003 upp frågan om ersättning från förvaltningen för overheadkostnader för de personliga ombuden. Förvaltningen tillstyrkte att 30.000 kr per
ombud och år betalas ut till Stadsmissionen. Förvaltningen föreslår att detta skrivs in
i det nya avtalet, som i övrigt kan innehålla samma villkor som nuvarande avtal.
Bilaga:
1. Gällande avtal med Stadsmissionen

