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Ansökan ur medelsreserven för behandlingsinsatser för stadsdelsförvaltningar/Enheten för hemlösa i samband med "Lots-projektet"
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 1.360 tkr för 2005 avseende inledande behandlingsinsatser för stadsdelsförvaltningar/Enheten för
hemlösa samt för en lots/samordnare i sex veckor i samband med Lotsprojektet.
2. Socialtjänstnämnden beslutar om omedelbar protokolljustering.

Dag Helin

Rita Kahn

Sammanfattning
Lots-projektet, som är ett samarbete mellan Socialtjänstförvaltningen, Beroendecentrum Stockholm och polismyndigheten, innebär att de berörda aktörerna samordnar sina insatser så att de missbrukare som befinner sig på någon av Stockholms
identifierade s.k. drogarenor (Sergels torg, Gullmarsplan, Tensta och Rinkeby) får
tillgång till vård och behandling på ett smidigt och lättillgängligt sätt.
Förvaltningen ansöker om 1.360 tkr ur centrala medelsreserven, för 2005, för att
bidra med inledande behandlingskostnader för personer som sökt behandling under
projekttiden. Bidrag ska kunna rekvireras av stadsdelsförvaltningar och Enheten för
hemlösa.
Nämnden avser återkomma i samband med budget 2006 angående ansökan om medel för det fortsatta Lots-projektet under 2006.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av individorienterade verksamheter.
Bakgrund
Lots-projektet startade den 18 april 2005 i avsikt att pågå under 8 veckor. Projektet
förlängdes med lika lång tid och en nystart skedde under hösten. Pilotstudien ska
följas och utvärderas efter projekttidens slut 19 november 2005. Efter pilotstudien
förväntas projektet fortsätta året ut samt under 2006.
Lots-projektet, som är ett samarbete mellan Socialtjänstförvaltningen, Beroendecentrum Stockholm och polismyndigheten, innebär att de berörda aktörerna samordnar sina insatser så att de missbrukare som befinner sig på någon av Stockholms
identifierade s.k. drogarenor (Sergels torg, Gullmarsplan, Tensta och Rinkeby) får
tillgång till vård och behandling på ett smidigt och lättillgängligt sätt.
Socialtjänstens lots/samordnare har i uppgift att kartlägga stadsdelstillhörighet,
kontakta aktuell stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa och så fort som möjligt
länka in handläggande socialsekreterare i det fortsatta utrednings- och planeringsarbetet. Missbrukare som tillhör andra kommuner än Stockholm ingår inte i projektet. Lotsen/samordnaren inom beroendevården har på samma sätt till uppgift att
samordna slutenvårdens insatser för avgiftning och förlängd utredning.
Socialtjänstnämnden uppdrog den 25 oktober 2005 åt förvaltningen att ansöka hos
Länsstyrelsen om 480 tkr för att bekosta tre samordnare/lotsar under fyra månader;
en från Stockholms stad och två från Landstinget (SLL).
Nuvarande situation
Socialtjänstens samordnare har i uppgift att kartlägga missbrukarnas stadsdelstillhörighet, kontakta aktuell stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa och så fort som
möjligt länka in handläggande socialsekreterare i det fortsatta utrednings- och planeringsarbetet.
Till dags dato har knappt 40 personer tackat ja till avgiftning inom ramen för projektet. Projektet uppskattar att totalt 50 missbrukare kan komma att bli aktuella för
vård under 2005. Så länge missbrukaren befinner sig inom slutenvården för avgiftning och medicinsk/psykiatrisk utredning kommer kostnaderna att belasta beroendevården. Därefter belastar kostnaderna för fortsatta insatser i form av vård och behandling, stödboende etc. framförallt stadsdelsförvaltningarna/Enheten för hemlösa.
På längre sikt tillkommer kostnader för eftervårdsinsatser; t.ex. fortsatta boendekostnader, arbetsträning/sysselsättning, ev. boendestöd, fortsatt stöd i öppenvård
och deltagande i programverksamhet . Hur lång tid dessa insatser kan komma att
pågå går inte att säga då de utgår från individuella behov.
Stadsdelsförvaltningarna/Enheten för hemlösa får tveklöst ökade kostnader för behandlingshemsvistelser enligt SoL eller LVM, stöd-/omvårdnadsboenden eller familjevård. Dessa merkostnader får till största delen betalas inom befintlig budget-
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ram på respektive organisation och förvaltning. Förvaltningen har kostnader för en
lots till årsskiftet 2005/2006, dock ofinansierad under tiden från den 19 november
till den 31 december 2005.
Lots-projektet syftar till att samordna olika huvudmäns insatser för att förbättra
vårdkedjan för en grupp grava missbrukare som befinner sig på de öppna drogarenorna i Stockholm. Detta förutsätter beredvillighet från stadsdelsförvaltningar/Enheten för hemlösa att erbjuda behandling då missbrukaren lotsats fram till aktuell stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa.
För att öka möjligheterna till att fler missbrukare erbjuds och kan fullfölja behandling efter kontakt med Lots-projektet önskar socialtjänstnämnden kunna bistå
stadsdelsförvaltningar/Enheten för hemlösa med initialkostnader de första två veckorna av behandling. Behandlingskostnaderna beräknas till ca. 13.000 kr/vecka på
behandlingshem.
vård för 50 pers. i 2 veckor d.v.s. 26.000 kr x 50
1 samordnare/lots under 6 veckor (inkl. sociala avgifter)
Summa

1.300.000 kr
60.000 kr
1.360.000 kr

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslås ansöka hos kommunstyrelsen om 1.300 tkr ur centrala medelsreserven, för 2005, för att bidra till inledande behandlingskostnader att kunna
rekvireras av stadsdelsförvaltning/Enheten för hemlösa.
Socialtjänstförvaltningen föreslås förfoga över dessa medel, som kan rekvireras av
stadsdelsförvaltningar/Enheten för hemlösa för att täcka kostnaderna för de inledande två veckorna av behandlingen.
Nämnden avser återkomma i samband med budget 2006 angående ansökan om medel för det fortsatta Lots-projektet under 2006. En uppskattning, grundad på erfarenheter från projektet så här långt, visar att kostnaderna för 2006 förväntas uppgå
till ca 2.990 tkr (d.v.s. två lotsar/samordnare och två veckors inledande behandlingskostnader för 75 personer).

