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1. Socialtjänstnämnden godkänner projektansökan.
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Sammanfattning
Enheten för hemlösa (Efh) har skickat in en ansökan om utvecklingsmedel till länsstyrelsen och Socialstyrelsen för att starta ett projekt kring en grupp opiatmissbrukande hemlösa kvinnor i samarbete med beroendevården i Stockholm och HVB
Vuxna inom Socialtjänstförvaltningen. Kvinnorna ska erbjudas läkemedelsassisterad behandling kombinerat med stöd och boende i en vård- och boendekedja med
samordnade insatser. Två kvalificerade behandlingsassistenter ska sin bas i ett
gruppboende med träningslägenheter i Minneberg och följa kvinnorna under hela
vård- och boendekedjan.
Bakgrund
Kvinnoteamet på Efh har kontakt med 25-30 opiatmissbrukande hemlösa kvinnor.
Kraven på underhållsbehandling med metadon och subutex har ökat från missbrukarna och det finns dokumenterat goda resultat när behandlingen kopplas till sociala/terapeutiska insatser. Vård- och boendekedjor behöver utvecklas för målgruppen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Projektet
Projektet, se bilaga 1, är ett samarbetsprojekt mellan Enheten för hemlösa och HVB
Vuxna inom Socialtjänstförvaltningen och Beroendecentrum Stockholm inom
landstinget. Samarbetet innebär att ett antal hemlösa opiatmissbrukande kvinnor,
som ska ingå i projektet, erbjuds underhållsbehandling på Hållpunkt och Rosen-
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lunds beroendemottagning kombinerat med stödinsatser och boende från socialtjänsten.
Inom HVB Vuxna kommer samarbete att ske med behandlingshemmet Östagården,
inackorderingshemmen Eken och Ansgariegatan, som tar emot klienter som erhåller
substitutionsbehandling.
Enheten för hemlösa har fått erbjudande från Gatu- och Saluhallskontoret om en
gruppbostad för 4 personer samt 4 mindre lägenheter i bostadsområdet Minneberg.
Gruppbostaden ska utgöra basen i projektet och två kvalificerade behandlingsassistenter med erfarenhet av läkemedelsassisterad behandling knyts till gruppboendet
på dagtid. Behandlingsassistenterna ska följa kvinnorna under hela vård- och boendekedjan.
Syftet med projektet är att erbjuda samordnade insatser och stöd i en obruten kedja
från härbärgesboende till eget boende.
Projektet beräknas pågå under 2,5 år under tiden 2005-09-01 –2007-12-31. Medel
söks för år 1 med 505 tkr. Ansökan har enligt rekommendationer skickats in till
både Socialstyrelsen och länsstyrelsen i avvaktan socialtjänstnämndens beslut.
Finansiering
Ansökan om projektmedel avser kostnader för 2 heltidsanställda behandlingsassistenter per år samt 25% av en socialsekreterarbefattning för samordning, uppföljning och utvärdering med totalt 1.010 tkr/år.
Enheten för hemlösa finansierar övriga kostnader såsom hyra för gruppbostad och
fyra lägenheter, övriga personalresurser i form av arbetsledning, vikarietäckning
och administration, övriga vård- och boendekostnader samt kostnader för försörjningsstöd för de kvinnor som deltar i projektet. Dessa kostnader beräknas uppgå till
lägst 1.300 tkr/år, vilket innebär att förvaltningen står för mer än 50% av beräknade
kostnader för projektet.
Förvaltningens synpunkter
En av förutsättningarna för att opiatmissbrukande hemlösa kvinnor ska kunna erbjudas substitutionsbehandling är att lämpligt stöd och boende kan erbjudas från
socialtjänsten. Förvaltningen bedömer att det är mycket angeläget att fungerande
vård- och boendekedjor utvecklas för målgruppen i samarbete med beroendevården.
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