Socialtjänstförvaltningen
I N D I V I D I N R I K TA D E

VERKSAMHE-

T J Ä N S T E U T L Å TA N D E

S O C I A LT J Ä N S T N Ä M N D E N

2005-01-11

TER

Handläggare: Nina Mörman Aldunge
Tfn: 08-508 25 006

Till
Socialtjänstnämnden
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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att permanenta verksamheten vid stödboendet Basen.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att överta ansvaret för driften av Basen fr.o.m.
2005-04-01 med den inriktning som anges i tjänsteutlåtandet.
3. Socialtjänstnämnden beslutar omdisponera medel inom budgeten från anslaget
stöd till utomstående organisationer till verksamhet i egen regi för driften av
Basen.

Dag Helin

Rita Kahn
Sammanfattning
Basen, ett stödboende för hemlösa män, är ett samverkansprojekt mellan Socialtjänstförvaltningen/Enheten för hemlösa (Efh) och Stadsmissionen. Länsstyrelsen
har beviljat projektmedel med 1,5 mkr. En utvärdering av verksamheten har gjorts.
Syftet med verksamheten har uppnåtts. Förvaltningen förslår att verksamheten permanentas fr.o.m. 2005-04-01 och att huvudmannaskapet för verksamheten överförs
till socialtjänstnämnden.
Bakgrund
Basen är ett boende för hemlösa män med 9 platser. Verksamheten är ett samverkansprojekt mellan Stadsmissionen och Efh. Projektet startade 2002-02-01och avslutas 2005-03-31. Socialtjänstförvaltningen har erhållit sammanlagt 1,5 mkr projektmedel från Socialstyrelsen för de tre projektåren. Klienter från Efh har erbjudits
boende på Basen.
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Socialtjänstförvaltningen, Efh anställde i samarbete med Stadsmissionen en projektledare/chef 2002-02-04 för de medel som förvaltningen erhöll av Socialstyrelsen. Stadsmissionen fick ansvara för driften av Basen med medel från Stockholms
stad. Projektledaren anställde gemensamt med Stadsmissionen övrig personal (10
personer) under sommaren och hösten 2002. Den övriga personalen är projektanställd av Stadsmissionen t.o.m. 2004-03-31.
En styrgrupp inrättades som bestod av enhetschefen för Efh, verksamhetschefen på
Stadsmissionen, St:Görans psykiatriska teams psykiatriker, projektledaren på Basen
och utvecklingsledaren inom landstinget. Representanter från Hållpunkten har deltagit i perioder.
Caroline Adamsson Wahren, utvecklingsledare på Karolinska institutet, har genomfört en utvärdering av vad som hänt med de män som bott på Basen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Förvaltningens förslag och synpunkter
Utvärderingen av verksamheten redovisas i sin helhet i bilaga 1.
Medelåldern för de boende är 56 år. Alla som har bott på Basen har en missbruksproblematik, ibland i kombination med personlighetsstörningar. Fem av de nio personer som nu bor där, är finsktalande. Sex personer kommer direkt från gatan (som
uteliggare) och övriga från olika härbärgen. Många har tidigare vårdats med stöd av
LVM, en person 11 gånger. Hos handläggarna på Efh har man framfört att behovet
av den här typen av stödboenden är större än de 9 platser som Basen kan erbjuda.
För de hemlösa männen har Basen inneburit en förbättrad livssituation. För många
har missbrukets omfattning minskat, antalet nyktra dagar har för de flesta ökat,
även om ingen blivit drogfri.
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att syftet med Basen har uppnåtts,
men att det finns utvecklingsfrågor exempelvis hur man skulle kunna effektivisera
verksamheten samt vad som skulle kunna vara ett nästa steg i en boendekedja.
Det delade ansvaret mellan Stadsmissionen och Efh har skapat en hel del problem,
trots att samarbetet på personplanet har fungerat. Det krävs mer än stora ambitioner
och god vilja för att två skilda organisationer gemensamt ska kunna driva en verksamhet. Alla inblandade är överens om att för fortsättningen krävs att en organisation axlar ansvaret för driften av verksamheten.
Cheferna från Socialtjänstförvaltningen, från Efh och Stadsmissionen är nu överens
om att ansvaret för driften av Basen fortsättningsvis bör övertas av Socialtjänstförvaltningen. Däremot ska förvaltningen fortsätta att hyra lokalerna av Stadsmissionen på Flemminggatan.
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Tidigare finansiering
Verksamheten har finansierats genom intäkter i form av vårdavgifter och anslag.
Vårdavgiften utgör för närvarande 915 kr/dygn dag 1-14 inkl. egenavgift med 115
kr/dygn och fr.o.m. dag 15 är vårdavgiften 895 kr/dygn varav 95 kr/dygn utgör
egenavgift. Projektledaren är anställd av förvaltningen och har under projekttiden
finansierats med projektmedel från Socialstyrelsen.
Budget, avgifter och inriktning för egenregiverksamheten 2005
Brutto inkl. hyra
4.957 tkr (9 anställningar samt föreståndare)
Intäkter
1.807 tkr
Netto
3.150 tkr
Intäkterna är beräknade utifrån 80 % beläggning.
I verksamhetsplanen för 2005 har socialtjänstnämnden inom anslaget för stöd till
utomstående organisationer beviljat 4,2 mkr inkl. hyra till Stadsmissionen för att finansiera Basen. När verksamheten övergår i egen regi förslås att motsvarande belopp fr.o.m. 2005-04-01 omdisponeras för finansiering av egenregiverksamheten.
Från 2005-04-01 överförs således 3,1 mkr.
När verksamheten permanentas behöver förvaltningen omreglera en anställning för
att finansiera föreståndartjänsten.
Egenavgifterna har under projekttiden inte följt stadens fastställda riktlinjer. Förvaltningen föreslår att avgiftssättning enligt riktlinjerna tillämpas fr.o.m. 2005-0401, vilket innebär en egenavgift för de boende med 117 kr/dygn (avser boende, frukost och en lagad måltid) oavsett boendetid.
För att finansiera verksamheten föreslås vård-/boendeavgiften fr.o.m. 2005-04-01
utgöra 917 kr/dygn varav 117 kr/dygn utgör klientens egenavgift.
Utvärderingen av verksamheten har visat att den inriktning som Basen har haft under projekttiden är mycket efterfrågad och passar de behov ett mer långsiktigt boende som många klienter med svår problematik på Efh har. Möjligheterna att utöka
antalet platser ska undersökas närmare av förvaltningen.
Bilaga
1. Utvärdering av verksamheten på Basen, ett stödboende för hemlösa män, Claudette Skilving 2005-01-04

