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1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.
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Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län beviljade 320 tkr 2005 till Lotsprojektet som är ett
samarbete mellan socialtjänsten, polisen och landstinget för att fånga upp och erbjuda vård och behandling till tunga narkotikamissbrukare på identifierade drogarenor i
Stockholm. En utvärdering av projektet har gjorts och en slutrapport med ekonomisk
redovisning ska nu inges till länsstyrelsen.
Bakgrund
Lots-projektet är ett samarbete mellan Socialtjänstförvaltningen, Stockholms läns
landsting och polismyndigheten i Stockholm. 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. Målgruppen är tunga narkotikamissbrukare som är eller har möjlighet att bli aktuella för
insatser från socialtjänsten i Stockholms stad.
Socialtjänstnämnden (SotN) beslutade 2005-10-04 att ansöka om projektmedel från
Länsstyrelsen i Stockholms län med 480 tkr till Lots-projektet. Länsstyrelsen beviljade 320 tkr 2005-11-03. Förvaltningen rekvirerade 80% av beviljade medel d.v.s.
256 tkr. En slutrapport med en ekonomisk redovisning ska nu inlämnas till länsstyrelsen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Utvärdering av projektet
Samverkansprojektet har utvärderats av Tom Palmstierna och Ulrika Winerdal, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Utvärderingen bifogas.
Slutsatserna i utvärderingen var sammanfattningsvis:
• Polisens ökade erfarenhet och utbildning ökade andelen narkomaner som accepterade behandling
• Alla patienter som infördes med polis erbjöds via LOTS intagning för avgiftning,
• Samtliga inlagda patienter hade vid avslutande av avgiftningen (planerat eller
oplanerat) aktiv behandlingskontakt med socialtjänst.
• Socialtjänstens behandlingsinsatser ökade femfaldigt för patienter som togs in för
avgiftning
• Myndighetssamverkan resulterade i behandlingsinsatser från sjukvård och socialtjänst för 22% av målgruppen och 15% av målgruppen fortsatte i direkt anslutning till polisens insatser i aktiv behandling.
• Av de som intogs för avgiftning fortsatte 2/3 direkt i aktiv behandling.
• Behandlingsinsatserna inleddes trots att ingen patient hade aktuell planering från
socialtjänsten vid insatsen.
Övrigt
Lotsverksamheten permanentades under 2006. SotN har i samband med budget/verksamhetsplan för 2007 hos kommunstyrelsen hemställt om 3 mkr för verksamheten. En kortfattad slutrapport med en ekonomisk redovisning, som ska inlämnas till länsstyrelsen, har sammanställts.
Bilagor:
1. En utvärdering av samverkansprojektet av Tom Palmstierna och Ulrika Winerdal.
2. Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län 2007-01-21.
3. Ekonomisk redovisning av förbrukade medel.

