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Till
Socialtjänstnämnden

Enheten för hemlösa ansöker om medel från Länsstyrelsen för
utveckling av vården för personer med tungt missbruk: avser
individuella vårdplaner utifrån ASI och MAPS samt resurser
för analys och uppföljning av ASI-material.
(1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan om stimulansbidrag från
länsstyrelsen med sammanlagt 1 040 000 kronor för två år.
Ansökan för år 1 avser 540 000 kronor.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Dag Helin
Rita Kahn
Sammanfattning
Riksdagen har beslutat om ”Ett kontrakt för livet” som är en statlig satsning på
missbrukarvården under åren 2005-2007. Satsningen omfattar bl.a. individuella
vårdplaner för att sätta individen i centrum och riktar sig till verksamheter som
redan nu använder systematiska bedömningsinstrument .
Enheten för hemlösa ansöker om stimulansbidrag för att sammanställa och
analysera material från ASI-grund- och uppföljningsintervju, utveckla arbetet
med individuella vårdplaner med hjälp av MAPS samt fortsätta utveckling av
fördjupade utredningar vid omfattande problematik. Stimulansbidraget avser
anställning av en person under två år samt utbildning vad gäller MAPS.
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Bakgrund
Stödteamet för män vid Enheten för hemlösa har tidigare beviljats
projektmedel från Länsstyrelsen för att utveckla utrednings och
uppföljningsarbetet med hemlösa klienter med missbruksproblematik. Projektet
har fortlöpt planenligt och i dagsläget har ca 80% av de nytillkomna klienterna
kartlagts med hjälp av ASI och uppföljnings ASI har gjorts med 60% av de
som aktualiserades under projektets första halvår. Resultaten har sammanställts
på gruppnivå och analys av dessa har påbörjats.
Behov finns att ytterligare utveckla hur man formulerar individuella
behandlingsplaner tillsammans med den enskilda klienten med utgångspunkt
från det som framkommit i ASI-intervjun . Resurser behövs också för att
regelbundet sammanställa och analysera materialet på gruppnivå för att
använda detta för verksamhetsutveckling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individinriktade insatser.

Projektbeskrivning
Projektbeskrivning samt projektrapport bifogas. Projektet beräknas pågå under
två år.

Bilagor:
1. Ansökan om stimulansbidrag

