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Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom kansliavdelningen i samråd med styrgruppen för
projektet Stockholmsmodellen.
Bakgrund
Ett av målen i Socialtjänstnämndens budget för 2004, är att skapa varaktiga
och sociala förbättringar för marginaliserade och utsatta personer. Staden har
det yttersta ansvaret för utsatta människor men genom samarbete med frivilligoch klientorganisationer kan synergieffekter uppstå dvs. att slutresultaten blir
större än de åtskilda delarna. För att vidareutveckla detta inleddes hösten 2003
ett samarbete mellan staden, Rainbow Sweden och Stiftelsen Hotellhem som
fick namnet Stockholmsmodellen. Projektet är ett samarbetsprojekt för att
genom insatser när det gäller boendemöjligheter, arbetsträning,
fritidssysselsättning stärka en av de svaga länkarna i vård- och
rehabiliteringskedjan för missbrukare och hemlösa, nämligen tiden efter
genomgången institutionsbehandling. Beslutet att finansiera samarbetet med 2
mkr/år togs i Socialtjänstnämnden 2003-09-23 och projektet finns beskrivet i
tjänsteutlåtandet ”Stockholmsmodellen – en väg mot integrering”.
Rapport - övergripande
Projektet har tre delmål:
• Att öka anställbarheten hos ett antal individer (det individinriktade
humanitära målet).
• Att stärka och bygga upp den samlade klientrörelsens kompetens och
organisation (det långsiktiga organisatoriska målet).
• Att utarbeta modeller för integrering av marginaliserade grupper (”good
practice” målet – Stockholmsmodellen)
Två arbetsplatser ska byggas upp och en tredje vidareutvecklas. Enligt
tidsplanen ska första året (2003-10-01 till 2004-10-01) ses som en
mobiliseringsperiod där alla olika partners resurser knyts samman för att skapa
förutsättningar för bl.a. en secondhandaffär och en lunchrestaurant. År två
(2004-10-01 till 2005-10-01) ska verksamheterna starta och människor från
målgruppen ska kunna erbjudas arbetsträning, stöd i boende och fritiden samt
genomgångsboende på Stiftelsen Hotellhem. I denna etapp ska kontakter även
upparbetas med andra myndigheter, företag och organisationer som kan tillföra
projektet ytterligare resurser. År tre (2005-10-01 till 2006-10-01) ska vara en
början på ett bredare partnerskap som ska leda till en ansökan till Equal inom
ramen för Europeiska Socialfonden EFS.
Projektledningen har under perioden bestått av två personer, en projektledare
samt en ekonomiadministratör. Förutom att utveckla de olika projektområdena
har två utbildningar genomförts. Utvecklingen har internt följts av Rainbows
styrelse och dess verkställande utskott samt genom Stockholmsmodellens
styrgrupp. I styrgruppen ingår Margareta Olofsson (v), socialborgarråd, Peter
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Lundén–Welden (m), vice ordförande i Socialtjänstnämnden samt
representanter från Socialtjänstförvaltningen och Rainbow Sweden. Vid tre
tillfällen har styrgruppen haft möte under första halvåret 2004.
Detta tjänsteutlåtande är projektets första delrapport till socialtjänstnämnden.
Rapport - boende
Under första halvåret bestod boendedelen av 11 lägenheter i en korridor på
SHIS, Magnus Ladulåsgatan 32 samt en lägenhet på Maria Prästgårdsgata. Till
detta boende har en boendeansvarig anställts som till sin hjälp har en person
som är boende i korridoren. Samtliga lägenheter är avsedda för träningsboende.
Sammanlagt har 13 personer bott i korridoren varav två har flyttat ut p g a
återfall och återgått till rehabilitering och två har erbjudits annat boende av
socialtjänsten. Under perioden har tre nya hyresgäster flyttat in.
En friskvårdssatsning har startat i boendet med bl a en sjuksköterska som på
ideell basis hjälper till med blodtryckstagning och andra kontroller.
Medlemskort till Forsgrenska badet har också inhandlats.
I den boendeplanering som samtliga boende får ingår vid behov anmälan till
bostadsförmedlingen och/eller försökslägenhet genom socialtjänsten,
genomgång av skulder och eventuella åtgärder för skuldsanering. Planeringen
sker i nära samverkan med ansvarig socialsekreterare.
En seminariedag har hållits med medlemsorganisationerna i Rainbow där
projektet och utvecklingen av de olika affärsområdena diskuterats.
Rapport - arbete och arbetsträning
Samtliga boende har varit sysselsatta i arbete i Rainbow eller dess
medlemsorganisationers verksamheter.
Under det första projektåret ska förutsättningar skapas för en lunchrestaurang
och en secondhandaffär. Lunchrestaurangen, Café Rainbow, öppnades i f d
Nobba Brass och Nubbes (NBN) lokaler på Magnus Ladulåsgatan 3 den 8 mars
2004. På restaurangen har sju personer varit anställda, varav en på lönebidrag,
tre på OSA och tre har arbetstränat. Antalet lunchgäster har varit över
förväntan. Efter en tid visade det sig det var problem med ventilationen i
restaurangen, därför serverade man i stället smårätter och kall mat. Sedan 5 juli
är restaurangen stängd för att utreda vad som behöver åtgärdas för att
restaurangen ska kunna öppna igen och servera varm mat. Dels har kontakt
tagits med Miljöförvaltningen som utreder frågan, dels har ett kostnadsförslag
på ny ventilation tagits fram. Rainbow har därefter ansökt om medel ur
Allmänna Arvsfonden, vilken beslutar i ärendet den 8 december.
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Sammanfattning av den ekonomiska rapporten
Socialtjänstnämnden bidrar årligen till projektet med upp till 2 miljoner kronor
under projektperioden 2003-10-01—2006-10-01. Medlen ska i första hand
täcka kostnader för café och restaurang (hyra, matinköp m.m.), secondhand
(lager och transporter), hyra för försökslägenheter, 2 personal på deltid samt
utbildningskostnader.
Resultatet första halvåret blev ett mindre underskott på cirka 27 000 kronor
som i första hand berodde på att ett antal lägenheter stått tomma samt
engångskostnader för utrustning till kontoret och lägenheterna. Därutöver har
inte intäkterna på 200 kr/dygn för boendestödet helt slagit igenom. Rainbow
räknar dock med att verksamheten redan vid årsskiftet bär sina egna kostnader.
Förvaltningens synpunkter/förslag
Förvaltningen anser att det är positivt att boendet fungerar så bra som det gör.
Däremot är det problematiskt att sysselsättningsdelen av projektet inte riktigt
har fått fart. Det är helhetstanken med Stockholmsmodellen – boende,
sysselsättning och fritid - som gör den intressant att satsas på.
Det är av stor vikt att restaurangen får en nystart så snart som möjligt efter
installationen av ny ventilation m.m. Restaurangverksamheten är också tänkt
som ett av projektets större inkomstkällor, efter det kommunala bidraget.
Det är också viktigt att se projektet som en prövningstid där det är tillåtet att
pröva sig fram till den mest lyckade lösningen.
Förvaltningen föreslår att Socialtjänstnämnden godkänner den ekonomiska
rapporten från Rainbow gällande perioden 2004-01-01—2004-06-30.

Bilagor
1. Komplement till den ekonomiska rapporten för perioden 2004-01-01—
2004-06-30
2. ”Stockholmsmodellen – en väg mot integrering” tjänsteutlåtande 2003-0923

