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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar godkänna rapporten - Frivilligorganisationer i
Stockholm, en kartläggning av organisationer som arbetar inom området
missbruk och hemlöshet.
Dag Helin
Eddie Friberg

Sammanfattning
I bilagda rapport redovisas innehåll och inriktning av 19 organisationers
verksamhet inom området missbruk och hemlöshet. Organisationernas relation
till varandra och till socialtjänsten belyses liksom utvecklingsmöjligheter och
problemområden.
I tjänsteutlåtandet föreslås inriktning på vidare granskning av frivilligorganisationernas roll inom arbetet med missbrukare och hemlösa och behovet
av samordning av deras och socialtjänstens insatser lyfts fram.
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Bakgrund
Socialtjänstnämnden behandlade 2003-12-16 en skrivelse från ledamoten Karin
Rågsjö (v) samt ersättarna Saied Tagavei (s) och Jamie Bolling (mp) med
förslag att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och utvärdera det arbete
som frivilligorganisationerna gör med gruppen missbrukare och hemlösa.
Nämnden beslöt att som svar på skrivelsen åberopa tjänsteutlåtandet, vari
föreslogs att en kartläggning först ska genomföras och att förslag till hur en
utvärdering ska genomföras därefter ska lämnas.
Ärendets beredning
Rapporten har utarbetats inom kansliavdelningen av en särskild utredare, Bo
Järtelius. Uppdragets uppläggning och metodik har skett i samråd med Jan
Blomqvist på Forsknings- och Utvecklingsenheten.
Som grundmaterial har organisationernas egna handlingar i samband med
ansökan om verksamhets- eller projektbidrag använts, vilket har kompletterats
med information på hemsidor och liknande samt med intervjuer med
företrädare för organisationerna. Organisationerna har också givits möjlighet
att faktagranska avsnittet om sin egen verksamhet.
Urval av organisationer som ingår i kartläggningen
I tjänsteutlåtandet till nämnden 2003-12-16 föreslogs att de organisationer som
beviljats stöd genom organisations- och föreningsutskottet (OFU) inom
området missbruk och hemlöshet skulle omfattas av den föreslagna
kartläggningen.
Under våren 2004 har i samråd med socialroteln gjorts en viss avgränsning av
dessa genom att undanta rena boendeverksamheter, vilket innebar en
minskning med tre organisationer. I stället tillfördes fyra organisationer, som
ansökt om stöd men fått avslag i avvaktan på detta kartläggningsuppdrag. De
organisationer som tillförts kartläggningen är Svenska Brukarföreningen,
Kamratföreningen Metadon och Subutex, Kamratföreningen Kontakt och
Föreningen för Nykter och Drogfri Fritid.
RFHL-Stockholm skulle ha varit med i denna kartläggning, men av bland annat
ekonomiska och organisatoriska skäl har de idag ingen aktiv verksamhet inom
det kommunala området. Det är bara den landstingsunderstödda läkemedelsverksamheten som är i gång, men RFHL-Stockholm har presenterat olika idéer
och förslag till verksamheter som ska kunna startas om förutsättningarna finns.
Av dessa skäl har RFHL-Stockholm brutits ut ur detta karläggningsuppdrag.
De 19 organisationer som belyses i bilagd rapport är därmed följande (i
bokstavsordning):
ALRO Stockholm
Convictus
Filadelfiaförsamlingen Sthlm / LP-City
Finska Filadelfiaförsamlingen
Fria Sällskapet Länkarna, Sthlm Söder
Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe
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Frälsningsarméns Sociala Center
Föreningen för Nykter och Drogfri Fritid (NDF)
Föreningen Hjälp till självhjälp, Situation Stockholm
Föreningen Ny Gemenskap
Föreningen Stockholms Hemlösa
IOGT-NTO, Stockholms distrikt
Kamratföreningen Kontakt
Kamratföreningen Metadon och Subutex (KMS)
KRIS Stockholm
Stadsmissionen (Stadsmissionsgården och Klaragården)
Svenska Brukarföreningen
Sällskapet Länkarna Stockholm Mariedal
Verdandi Stockholmskretsen
Kategorisering
Lite grovt kan organisationerna indelas i de som har en öppen dagverksamhet,
riktad till alla inom målgruppen, som bas för sin verksamhet och de som har
varierande former av kamratstöd för medlemmar som bas. Alla passar dock
inte in under dessa rubriker, men i rapporten redovisas organisationerna under
följande rubriker:
Öppna dagverksamheter:
Convictus, Filadelfiaförsamlingen Sthlm / LP-City, Finska Filadelfiaförsamlingen, Frälsningsarméns Sociala Center, Föreningen Ny Gemenskap och
Stadsmissionen (Stadsmissionsgården och Klaragården)
Organisationer med träfflokal som bas för kamratstöd:
ALRO Stockholm, Fria Sällskapet Länkarna Sthlm Söder, IOGT-NTO Stockholms distrikt, KRIS Stockholm, Sällskapet Länkarna Stockholm Mariedal och
Verdandi Stockholmskretsen
Organisationer med fritidsaktiviteter som bas för kamratstöd:
Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe, Föreningen för Nykter och Drogfri
Fritid (NDF) och Kamratföreningen Kontakt
Organisationer med opinionsarbete som bas för kamratstöd:
Föreningen Stockholms Hemlösa, Kamratföreningen Metadon och Subutex
(KMS) och Svenska Brukarföreningen
Stöd till förändring genom arbete:
Föreningen Hjälp till självhjälp (Situation Stockholm)
Förvaltningens synpunkter
I rapporten föreslås att en fortsatt analys av berörda frivilligorganisationer ska
inriktas på, att lyfta fram respektive organisations unika kompetens med
utgångspunkten att genom samverkan kunna utnyttja varandras kompetens på
ett effektivare sätt. Vidare efterlyses en ökad samordning av
frivilligorganisationernas och av socialtjänstens insatser inom området
missbruk och hemlöshet.
Utredaren framhåller också att de värdefulla erfarenheterna från det av
socialtjänstförvaltningen initierade samarbetet mellan frivilligorganisationerna
och de uppsökande verksamheterna inom socialtjänsten ska ligga till grund för
insatser, som syftar till att utvidga samarbetet till att omfatta även handläggarnivån på stadsdelarna och på Enheten för hemlösa.
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Förvaltningen anser att rapporten ger en god bild av det viktiga arbete som
frivilligorganisationerna gör för målgruppen hemlösa och missbrukare.
Förvaltningen har under senare år etablerat olika samarbetsgrupper med
frivilligorganisationerna. Utöver den ovan beskrivna samverkan mellan
dagverksamheter och uppsökare har exempelvis föreståndare för akut- och
korttidsboenden regelbundna träffar. De frågeställningar som aktualiseras i
rapporten bör lämpligen hanteras inom det samrådsförfarande som finns med
frivilligsektorn.
I budget 2005 har förvaltningen fått i uppdrag att anordna utbildning för såväl
stadens egen personal som medarbetare inom de organisationer som får bidrag
för verksamhet riktad till hemlösa.I detta sammanhang kan med fördel frågor
om attityder, roller och samarbete aktualiseras.

