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Ansökan om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser från
Länsstyrelsen i Stockholms län
( 1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden ansöker hos länsstyrelsen i Stockholms län om 464 tkr
kronor till utveckling av ett samarbetsprojekt mellan Stockholm HVB barn
och ungdom och Maria ungdomsenhet gällande återfallsprevention.
2. Omedelbar justering.
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Bakgrund och sammanfattning av ansökan
Socialtjänstförvaltningen har flera verksamheter som erbjuder insatser till bl a
ungdomar. Stockholm HVB barn och ungdom organiserar institutionsvård,
boenden och öppenvård i olika former. Maria ungdomsenhet (Maria Ungdom),
som drivs i samarbete med Beroendecentrum inom Stockholms läns landsting
erbjuder ungdomar missbruksbehandling.
Bromma arbets- och studiecenter (BAS), en verksamhet inom HVB barn och
ungdom, arbetar med ungdomar i åldern 15 – 20 år. Ungdomarna som har en
komplex social problematik saknar oftast förankring i arbete eller skola och
befinner sig i riskmiljöer med kriminalitet, missbruk och prostitution etc.
BAS erbjuder behandling, boende med olika grad av stöd och omsorg,
arbetsträning och studier. Skolundervisningen sker i samarbete med Enheten för
elevstöd inom Stockholms stads utbildningsnämnd, ESS-skolorna och är inriktad
på grundskole- och gymnasienivå i kärnämnena. I den arbetsinriktade delen av
BAS utbud samarbetar BAS bl.a. med START (Stockholms
arbetsmarknadstjänster) där ungdomarna under handledning arbetstränar innan
de får en individuellt anpassad praktikplats.
Inom BAS finns sedan årsskiftet även Stockholms Ungdomstjänst som fått i
uppdrag att ansvara för ungdomstjänsten i Stockholms stad. Detta är en ny,
fristående påföljd för unga lagöverträdare där påföljden är oavlönat arbete /
handledda praktikplatser / i kombination med exempelvis deltagande i
påverkansprogram.
Maria Ungdomsenhet har olika öppenvårdsprogram som erbjuds ungdomarna
både individuellt och i grupp.
Maria Ungdom och BAS har idag ett samarbete omkring de ungdomar som är
inskrivna på BAS och som har missbruksproblem. Detta samarbete har varit
framgångsrikt i den meningen att ungdomarna är drogfria under tiden de är
inskrivna i verksamheten. Tillbaka i sin hemmiljö återfaller dock en del
ungdomar i sitt tidigare missbruk. Det alternativ som då oftast återstår är en ny
institutionsplacering.
På Maria Ungdom finns en grupp ungdomar som genomgått olika program och
som varit drogfria en kortare period, men som sedan återfaller i sitt tidigare
missbruk. Även för dem saknas ofta alternativa lösningar och en
institutionsplacering med specialinriktning/missbruk blir nästa steg.
Med ett utvecklat program för återfallsprevention i öppenvård för ungdomar
som genomgått behandling, skulle båda dessa målgrupper få ett ytterligare stöd
i att förbli drogfria, innan en så omfattande insats som en dygnetruntbehandling
sätts in. Ett program för återfallsprevention skulle bidra till att höja kvaliteten i
den ordinarie verksamheten samt erbjuda en sammahållen vårdkedja.

DNR 409-0165/2007
SID 3 (4)

Aktuell ansökan om medel
Länsstyrelsen i Stockholms län har skickat ut en inbjudan till kommunerna i
länet att ansöka om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser inom ungdomsoch missbrukarvård. Ansökan om bidrag skulle vara Länsstyrelsen tillhanda
senast 2007-03-15 och en preliminär ansökan har lämnats in och gäller under
förutsättning att socialtjänstnämnden godkänner ansökan.
Syftet med dessa utvecklingsmedel är bl.a. att utveckla öppenvårdsinsatser för
ungdomar och vuxna med missbruksproblem. Länsstyrelsen prioriterar stöd till
samverkans- och vårdkedjemodeller mellan olika vårdgivare och
organisationer eller anhöriga. Viktiga samarbetspartner är t.ex. andra
kommunala verksamheter och landsting. Även insatser som syftar till att höja
kvaliteten på befintlig verksamhet kommer att prioriteras.
Socialtjänstförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen om medel i avsikt att
utarbeta ett program för återfallsprevention avseende ungdomar i öppenvård.
Genom att förena vedertagna metoder, erfarenheter från ungdomsarbete samt
genom att ta del av de program som finns för vuxna och bedöma vad som är
överförbart till ungdomar, skall Maria Ungdom och BAS gemensamt utveckla
ett program för återfallsprevention.
Genomförandet skall ske i fyra steg:
• bestämma kriterier för vilka ungdomar som skall ingå i projektet samt göra
ett urval av ungdomar.
• ta del av befintliga erfarenheter och modeller för återfallsprevention.
• arbeta fram ett gemensamt program för återfallsprevention.
• pröva modellen och utvärdera hur den fungerar i arbetet med målgruppen.
Arbetet skall under projekttiden dokumenteras och sammanfattas i en
slutrapport. Ett år efter avslutat deltagande i programmet skall en utvärdering i
varje enskilt fall göras. Om arbetet med att utforma ett program för
återfallsprevention faller väl ut, kommer det att implementeras i den ordinarie
verksamheten och bli en del av denna hos både HVB barn och ungdom och
Maria Ungdom.
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Finansiering
Projektkostnader:
Två befattningar x 12 mån inkl sociala avg. 888.000 kr
Trycksaker, telefonkostnader, resor m m
10.000 kr
Utbildning mobiliserande samtal
30.000 kr
Summa
928.000 kr
Egen insats
464.000 kr
Sökt projektbidrag länsstyrelsen

464.000 kr

Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom Kund- och Individorienterade verksamheter.
Förvaltningens synpunkter:
Förvaltningen ser mycket positivt på att fortsätta utveckla det gemensamma
arbetet kring ungdomar med missbruksproblem som inletts mellan HVB Barn
och ungdom, genom verksamheten vid BAS och Maria Ungdom. Båda
enheterna har uppmärksammat en grupp ungdomar som efter genomgången
behandling återfaller i missbruk och som man inte riktigt lyckas fånga upp och
och få på rätt spår igen. Det finns därför ett behov av att utveckla ett program
för återfallsprevention som skulle kunna vara ett ytterligare stöd för
ungdomarna till en drogfri tillvaro. Det skulle dessutom bidra till att höja
kvaliteten i verksamheten och erbjuda stadsdelsförvaltningarna ett mer
sammanhållet program.
Förvaltningen föreslår därför att Socialtjänstnämnden beslutar att hos
Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till
behandlingsinsatser avseende perioden september 2007 – september 2008.
Bilaga:
1. Ansökan om utvecklingsbidrag till behandlingsinsatser.

