Slutrapport
Till
Länsstyrelsen i Stockholms län

Slutrapport för Lotsprojektet år 2005
Länsstyrelsens diarienr: 704-05-048052
1. Bakgrund Lotsprojektet
Lots- projektet är ett samarbete mellan Stockholm stads Socialtjänstförvaltning (Sotf),
Stockholms läns landsting (SLL) och polismyndigheten i Stockholms län. Projektet innebär
att de berörda aktörerna samordnar sina insatser så att narkotikamissbrukare som befinner
sig på någon av Stockholms identifierade drogarenor (Sergels torg, Gullmarsplan, Tensta
och Rinkeby) får tillgång till vård och behandling på ett smidigt och lättillgängligt sätt.
Projektets målgrupp är tunga narkotikamissbrukare som är, eller har möjlighet att bli, aktuella för insatser från socialtjänsten i Stockholms stad.
Under hösten 2004 sammanfördes utredare från de olika huvudmännen för att ta fram ett
förslag om hur man skulle kunna stänga de öppna drogarenorna i Stockholms stad. Arbetet
leddes av en styrgrupp bestående av Birgitta Sevefjord landstingsborgarråd, Margareta
Olofsson socialborgarråd, Carin Götblad länspolismästare, Björn Fries Mobilisering mot
Narkotika samt förvaltningsledningen på Sotf. Utredarna tog kontakt med chefen på Uppsökarenheten för vuxna då de ansåg att den lotsfunktion de skulle komma att föreslå tangerar det uppsökande arbete som utförs på Uppsökarenheten för vuxna. Efter utredarna redovisat sitt förslag till styrgruppen beslutades att personal till pilotprojektet ”Lots för livet”
skulle rekryteras från Uppsökarenheten för vuxna.
Lots-projektet startade den 18 april 2005 och pågick i en första fas till och med den 10 maj
2005. Planen var att projektet skulle pågå i en ytterligare 8 veckors- fas under perioden 19
september till och med den 18 november, sammantaget 16 veckor, under 2005. Projektet
startade upp i en andra fas enligt fastslaget startdatum men pågick sedan vidare under hela
år 2005 och har därefter inte avslutats.
För projektet ansökte Sotf om medel hos länsstyrelsen. Utfallet av projekttiden år 2005 redovisas här i följande text.
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2. Utfall av projektet 2005
Socialtjänstens Lots har arbetat med 44 missbrukare under 2005 och av dem har samtliga
aktualiserats eller återaktualiserats på stadsdelsförvaltning eller vid Enheten för hemlösa.
22 personer gick vidare till vård och behandling direkt efter avgiftning. Flertalet av dem
som inte gick vidare direkt efter avgiftningen har i ett senare skede blivit aktuella för vård
och behandling eller liknande insatser från socialtjänsten.
Vidare visade arbetet på ett fortsatt behov av snabba insatser från drogarenorna till fortsatt
vård och behandling och att projektets samarbetsform är en fruktbar väg i sammanhanget.
3. Ekonomisk redovisning 2005
I ansökan till Länsstyrelsen begärde Socialtjänstförvaltningen medel för tre projektarbetare
under fyra månaders tid. Två av dessa var tänkta som lotsar placerade på beroendeakuten
vid S:t Görans sjukhus samt Maria beroendemottagning. Medlen beräknades i ansökan till
480 tkr. Länsstyrelsen beviljade 2005-11-03 (länsstyrelsens beteckning 704-05-048052)
320 tkr. Socialtjänstförvaltningen rekvirerade 80% av beviljade medel d.v.s. 256 tkr.
Under projekttiden 2005 tillsattes dock inga projektarbetare vid beroendeakuterna på grund
av svår rekryteringssituation, dessa löste istället uppgiften inom ram, varför de beviljade
medlen användes för lönekostnad till en projektarbetare, Ann- Christine Jonsson, vid Socialtjänstens Uppsökarenhet.
Socialtjänstlotsens kostnader för tiden 18 april till och med 30 april finansierades inom
Uppsökarenhetens ordinarie ram.
Medlen från Länsstyrelsen användes för lön samt pf för ovanstående för tiden 1 maj 2005
till och med den 31 januari 2006 (se bilaga lön utbetalning). Delar av medlen från Länsstyrelsen översköts till januari månad i och med projektets fortlöpande till att täcka lönekostnaden för Uppsökarenhetens projektarbetare under januari månad 2006.
Utöver Länsstyrelsens medel hade förvaltningen kostnader för utvärdering av projektet
med 160 tkr samt för inledande vård- och behandlingskostnader som utbetalades till stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa.
4. Utvärdering 2005
Projektet har utvärderats av docent Tom Palmstierna och Ulrika Winerdal vid Karolinska
institutet (se bilaga utvärdering). Lotsverksamheten pågår fortfarande och är numera en
permanent verksamhet.
Rapporten framläggs för Socialtjänstnämnden under våren 2007. Bilaga tillsändes Länsstyrelsen.
Stockholm 23 februari 2007
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Rita Kahn
Avdelningschef
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