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Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan om utvecklingsbidrag avseende andra året från
länsstyrelsen för att utveckla utredning och uppföljning i
samarbete med hemlösa klienter med missbruksproblematik
(3 bilagor)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan om fortsatt utvecklingsbidrag från
länsstyrelsen med 456 tkr för 2005.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Dag Helin
Rita Kahn
Sammanfattning
Enheten för hemlösa ansöker om utvecklingsbidrag avseende andra året vad
gäller metoder för utredning och uppföljning i samarbete med hemlösa klienter
med missbruksproblematik. Projektet har pågått ett drygt halvår och fortskrider
planenligt. Projektet beräknas pågå under totalt två år. Socialtjänstnämnden
(SotN) har anslagit 700 tkr per år under två år för att utveckla enheten till ett
kunskapscentrum i staden för frågor som rör hemlöshet. Projektet ingår som en
del i utvecklingen av detta kunskapscentrum.
Bakgrund
Socialtjänstlagen, aktuell forskning och tillsynsmyndigheter har i varierande
omfattning under många år angett riktlinjer och principer för hur
utredningsarbete inom socialtjänstens missbruksvår bör bedrivas för att
medverka till en positiv förändring för den enskilde. Det har också lyfts fram
kritik mot hur utredningsarbetet bedrivits och man har konstaterat att
socialtjänsten inte lever upp till det som förväntas inom detta område.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individinriktade insatser.

DNR
SID 2 (2)

Pågående utvecklingsarbete
Arbetet med systematiskt dokumentation och att öka klienternas delaktighet i
utredningsprocessen fortlöper planenligt. Samtliga handläggare har utbildats i
ASI (Addiction Severity Index) vilket är en strukturerad intervju som ger
klienten möjlighet att själv skatta behovet att hjälp inom olika livsområden .
Genom uppföljningsintervjuer kan man mäta förändringar för den enskilda
klienten men också på gruppnivå. Under första rapporteringsperioden har alla
nybesök vid teamet där utredningsarbete inletts, totalt 37 personer, erbjudits en
ASI intervju. 27 intervjuer har genomförts och tio personer tackade nej till den
utredningsformen.
Samtliga handläggare är också utbildade i MI (Motiverande intervju) för att
medvetet förstärka klientens vilja till förändring under utredningen.
En metodutvecklare är anställd för att dels implementera dessa metoder i den
dagliga verksamheten men också sammanställa det material som framkommer i
ASI-intervjuerna.
Projektbeskrivning
Projektbeskrivning samt projektrapport bifogas. Projektet beräknas pågå under
två år.

Bilagor:
1. Sammanfattning av ansökan om utvecklingsbidrag för andra året.
2. Projektansökan innehållande projektbeskrivning, finansiering etc
3. Projektrapport daterad 2005-01-28.

