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Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Eddie Friberg

Sammanfattning
Syftet med studiebesöket i Baltikum var erfarenhetsutbyte och att skapa kontakter, särskilt utifrån att de baltiska länderna från den 1 maj 2004 ingår i Europeiska Unionen (EU). Resan genomfördes den 20 – 23 april med deltagande
av ledamöter och ersättare i nämnden samt borgarrådssekreterare från socialroteln och tjänstemän från förvaltningen.
Stockholms stad är redan engagerad i arbete inom UBC (Union of Baltic Cities). Fortsatta kontakter kommer även att ske mellan personal som arbetar vid
kriscentra och skolor i Riga och eventuellt vård och behandling av missbrukare.
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Bakgrund
Socialtjänstnämnden beslutade under hösten 2003 att göra en studieresa till
Baltikum under vecka 17 år 2004. Syftet med studiebesöket var erfarenhetsutbyte och att skapa kontakter, särskilt utifrån att de baltiska länderna från den 1
maj 2004 ingår i Europeiska Unionen (EU).
Resan genomfördes den 20 – 23 april med deltagande av ledamöter och ersättare i nämnden samt borgarrådssekreterare från socialroteln och tjänstemän från
förvaltningen.
En rapport med redogörelse för några av studiebesöken lämnas i bilaga till
tjänsteutlåtandet.
Förvaltningens synpunkter
Det är alltid intressant och lärorikt att se hur man gör någon annanstans. Det
finns alltid mycket att lära och kanske kan man även ge något tillbaka till dem
man besöker. En studieresa på några dagar kan dock inte ge en fullständig bild
av hur verksamheten fungerar någon annanstans. Det är inte alltid så lätt att
förstå organisationen även om man får en genomgång av denna. Vi ställer frågor utifrån vår egen referensram och de förstås kanske inte alltid på rätt sätt av
mottagaren. Ibland väcker svaren ännu fler frågor.
Socialarbetarkåren i Litauen och Lettland är mycket ung eftersom det officiellt
inte fanns några sociala problem innan frigörelsen från Sovjetunionen. De första socialarbetarna i Lettland utexaminerades därför först 1991. Det sociala arbetet har således helt andra utgångspunkter än i Sverige. Det var mycket inspirerande att se hur snabbt man inom de olika verksamheterna tagit till sig erfarenheter från annat håll och sedan omvandlat det till egen verksamhet. Vi såg
ett imponerande engagemang hos personalen inom de olika verksamheterna.
Fortsatta kontakter
Stockholms stad prioriterar arbetet inom UBC (Union of Baltic Cities). Under
2004 fortsätter samarbetet inom temaområdena arbetslöshet och barn och ungdomar i riskzon.
Samtal har påbörjats om hur Riga och Stockholm kan etablera ett lärande samarbete mellan personal som 1) arbetar vid våra kriscentra (Dardeze och Kriscentrum för kvinnor), 2) arbetar vid skolorna (Purvciems Viduskola, Hökarängsskolan och Hjulstaskolan) samt 3) ett eventuellt samarbete kring vård och
behandling av missbrukare.

_____________________________

