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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan om projektmedel från Socialstyrelsen till samverkansprojektet ”Uppsökare i frivilligsektorn” under två år med
1.467500 kronor.

Dag Helin

Rita Kahn
Sammanfattning
En ansökan om projektmedel till Socialstyrelsen har ingetts till projektet ”Uppsökare i frivilligsektorn”. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Uppsökarenheten
för vuxna inom Socialtjänstförvaltningen och Ny gemenskap, Frälsningsarmén,
Hjälp till Självhjälp och Stockholms Stadsmission. Projektet syftar till att utveckla
förbättrade arbets- och samarbetsformer i arbetet med hemlösa.
Bakgrund
Under flera års tid har det funnits en vilja till ett bättre samarbete mellan socialtjänsten och frivilligorganisationer, som driver dagverksamheter/härbärgen för
hemlösa i Stockholm. Regelbundna möten sker mellan dagverksamheter/härbärgen och landstingets och socialtjänstens uppsökande enheter.
Många hemlösa besöker dagverksamheter som drivs av frivilligorganisationer i
Stockholm:
Stadsmissionsgården på Söder - för hemlösa män och kvinnor (Stadsmissionen)
Bryggan i City – för hemlösa män och kvinnor (Convictus)
Ny gemenskap i City – för hemlösa män och kvinnor
Klaragården i City – för hemlösa kvinnor (Stadsmissionen)
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Frälsningsarméns Sociala Center, Hornstull – för hemlösa män och kvinnor
Bostället på Söder – för hemlösa män och kvinnor (Stadsmissionen)
LP-kontakten, Bråvallagatan 9 – för hemlösa män och kvinnor (Filadelfiaförsamlingen).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Kort sammanfattning av projektidén
Frivilligorganisationerna Ny Gemenskap, Stadsmissionen, Frälsningsarmén
och Föreningen Hjälp till självhjälp är intresserade av att utveckla ett närmare
samarbete med socialtjänsten. En ansökan om projektmedel har lämnats in till
Socialstyrelsen, se bilaga 1.
Personalen på dagverksamheterna kommer i kontakt med hemlösa som de bedömer vara i behov av hjälp från hjälpsystemet, men inte fått sådan hjälp eller
inte fått hjälp i tillräcklig omfattning. Det finns hemlösa som inte är villiga eller kapabla att söka hjälp. För de psykiskt sjuka hemlösa som vistas på dagverksamheterna behövs mera tidskrävande insatser för att skapa bärande kontakter att arbeta vidare på.
Uppsökarenheten för vuxna och de frivilligorganisationer som ingår i projektet
har ett gemensamt intresse av att utveckla samarbetet i ett projekt där en uppsökare på heltid förlägger merparten av sin arbetstid till de medverkande frivilligorganisationernas dagverksamheter.
Projektet syftar till att fånga upp och ge hemlösa personer i Stockholm ett mer
kontinuerligt och samordnat stöd. Projektet syftar också till att främja samarbetet mellan frivilligorganisationer och socialtjänst, utveckla metoder som förebygger ökad hemlöshet samt att utveckla metoder som så tidigt som möjligt
kan fånga upp hemlösa som inte söker hjälp inom socialtjänsten.
Projektets föreslås pågå under två år. Utvärdering och uppföljning av projektet
kommer att ske löpande under projekttiden.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är positiv till att socialtjänsten och ett antal frivilligorganisationer i ett gemensamt projekt utvecklar former för ett närmare samarbete i arbetet
med hemlösa.
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