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Projektplan för förbättrad mottagning av hemlösa unga vuxna med missbruk, som ansöker
om akut nattlogi vid härbärge/akutboende
Bilaga till ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk, år 2007
Bakgrund
Från och med 2004 har gruppen unga vuxna (här definierade som åldersgruppen
20 – 25 år) ökat vid Stockholms härbärgen. 2004 stod andelen unga vuxna för 7,7
% av härbärgesbeläggningen, 2005 var siffran 8% medan siffran ökade till 12,5%
2006. Innevarande år 2007 har siffran ökat till 13,2% och detta redan vid årets
första kvartal. I absoluta tal bestod unga vuxna gruppen på härbärgena av 54 personer första kvartalet 2007.
Flertalet av ovanstående personer missbrukar, företrädesvis narkotika och i flera
fall kan psykisk ohälsa misstänkas eller diagnostiseras. Majoriteten är unga män.
På grund av de ofta grava missbruksproblem och ibland även misstänkt samtidig
psykisk störning som personerna i fråga uppvisar så är dessa svårplacerade på
andra akutlösningar såsom vandrarhem med mera, i avvaktan på annan insats. Detta medför att akutboendet/härbärget blir det kvarstående alternativet trots att stadens ambition är att ingen under 25 år skall bo på härbärge. Miljön på akutboendena/härbärgena riskerar att få de unga in i djupare missbruk då dessa kommer i
kontakt med mer etablerade missbrukare. Detta har även påtalats av äldre härbärgesboende som upprörts över unga besökare.
Idag finns det två av sex akutboenden/härbärgen som kan ses som acceptabla men
absolut inte som fullgoda alternativ för att härbärgera unga vuxna. H-huset på
Skarpnäck har egna rum med möjlighet till dygnet runt placering samt Hvilan med
motsvarande kvalité enbart för kvinnor. Övriga härbärgen/akutboenden är inte att
se som lämpade för ungdomar men unga vuxna kommer ändå in när detta är det
enda alternativet till att sova ute.
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Stockholms stads socialtjänstförvaltning vill nu söka att i projektform arbeta fram
en särskild lösning för de hemlösa unga vuxna. Tanken är att förvaltningens eget
härbärge; Grimman, skall designera ett mindre antal, något avskilda platser, till
unga vuxna män där annan akutlösning inte går att uppbringa. (När det gäller unga
vuxna kvinnor kommer ett nära samarbete med Hvilan där kvinnorna redan i dag
placeras, att utvecklas.)
En behandlingsassistent med speciell kompetens och erfarenhet av målgruppen
anställs. På Grimman finns också stadens Medborgarkontoret för hemlösa som
bemannas med två socialsekreterare och som är en viktig del i Grimmans arbete
för att för att minimera boendetiden på härbärge. I lokalerna finns, förutom logiplatser, tillgång till datorer, telefon och rum som är tillgängliga att använda som
mötesrum tillsammans med socialsekreterare eller andra inblandade aktörer. Samtidigt avdelar förvaltningens uppsökarenhet en särskild personal för omedelbar
uppföljning i dessa ärenden. Uppsökaren kommer att organisatoriskt tillhöra härbärgesteamet, som är ett samarbete mellan Uppsökarenheten och Socialjouren och
Stockholms läns landstings mobila team1. Detta för att kunna fatta beslut och följa
upp utifrån Socialjourens uppdrag. Syftet är att fortast möjligt få unga vuxna bort
från akutboende/härbärgesmiljön. Grimman och Uppsökarenheten har lokaler i
samma kvarter.
Syfte med projekt och ansökan
Syftet med projektet är att skapa en snabb vårdkedja för ovanstående målgrupp
från akutboende/härbärge till mer långvarig insats. Ett ytterligare syfte är att undersöka varför gruppen unga vuxna ökar vid stadens härbärgen.
Ansökan syftar till att via medel från länsstyrelsen möjliggöra ovanstående.
Projektets mål
Projektets mål är att erbjuda alla personer i målgruppen som söker akut nattlogi
vid akutboende/härbärge under projekttiden snabb förflyttning till annat insats
speciellt anpassad för målgruppen t.ex. utrednings- och motivations boenden, avgiftning, vård och behandlingsinsatser.
Projektets parter och organisation
Projektets ägs och leds av Socialtjänstförvaltningen genom Socialjouren, Uppsökarenheten för vuxna, samt förvaltningens akutboende/härbärge Grimman. Projektet bemannas av en uppsökare och en behandlingsassistent vid Grimman. Den senare har särskilt ansvar för de unga vuxna i akutboendet/härbärget medan uppsökaren arbetar mot stadsdelar och Enheten för hemlösa för att få till stånd snabba
fortsatta insatser. De båda projektarbetarna ansvarar gemensamt för motivationsoch stödarbete med klienten. Det dagliga projektarbetet leds av en projektsamord1

Härbärgesteamet består förutom socialsekreterare från Socialtjänstförvaltningen av landstingsresurser i

form av en sjuksköterska beroendevård, en sjuksköterska psykiatri samt en casemanager psykiatri)
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nare vid Uppsökarenheten för vuxna. Projektledningen beslutar om projektets
verksamhet och resurser.
En styrgrupp bestående av representanter av chefer från Socialtjänstförvaltningen
och stadsdelsförvaltningarnas vuxengrupper bildas.
Projektet är tänkt att utföras i samverkan mellan Socialtjänstförvaltningen, stadsdelsförvaltningar där målgruppen är eller blir aktuella ärenden samt de frivilligorganisationer och privata entreprenörer som driver akutboenden/härbärgen i staden.
Utöver dessa parter så kommer även landstingets mobila psykiatri för hemlösa, S:t
Görans teamet, samt Hållpunkt vårdcentral för hemlösa involveras i arbetet efter
behov. Dessa båda verksamheter är samlokaliserade med Uppsökarenheten för
vuxna. Lotsprojektet som är ett samverkansprojekt mellan landstingets beroendevård, Socialtjänstförvaltningen och polisen för att kunna erbjuda snabb och smidig
avgiftning med efterföljande vård och behandlingsplanering kan också snabbt involveras efter behov, eftersom Socialtjänstförvaltningens lotspersonal arbetar på
Uppsökarenheten för vuxna.
Projektets tidsram
2007-09-01 – 2008-08-31
Tillvägagångssätt
Personal rekryteras innan projektstart.
Arbetet inleds med en etableringsfas där särskilda rum iordningställs för målgruppen vid akutboendet/härbärget Grimman. ”Unga-vuxna-logirummen” är att se som
en temporär sluss för de unga som söker sig till akutboende/härbärgen vilka inte är
att se som acceptabla för ålderskategorin.
Samtidigt förs en dialog med styrgrupp och projektarbetare samt övriga akutboenden och härbärgen för att en överenskommelse ska arbetas fram om hur nattlogifrågan för unga vuxna män ska hanteras i staden. Målet är att övriga härbärgen
alltid skall hänvisa de unga vuxna logisökande till de för målgruppen mer lämpliga akutboendena/härbärgena.
En ytterligare parallell dialog, som också förs via styrgrupp och projektarbetare,
kommer att äga rum med stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa. Detta i
syfte att få till en överenskommelse som att målgruppen i fråga skall prioriteras
och att en snabb insats skall erbjudas inom loppet av förslagsvis en vecka från den
dagen den unge ansökte om akut nattlogi för första gången.
Ovanstående delar beräknas genomföras under projektets första två månader.
Därefter börjar klientarbetet vilket innefattar kontaktskapande, stöd- och motivationsarbete samt uppföljning. I klientarbetet kartläggs även de logisökande i syfte
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att få svar på varför gruppen unga vuxna ökar vid härbärgena. Klientarbetet beräknas till resterande del av projekttiden.
Rapportering och utvärdering
• Projektarbetarna rapporterar till projektsamordnaren veckovis.
• Projektsamordnaren rapporterar till styrgrupp månadsvis.
• Styrgrupp rapporterar till Socialtjänstnämnden genom ordinarie tertialuppföljningar.
• Projektet rapporteras till länsstyrelsen efter anvisning.
Utvärdering av projektet sker efter projekttidens utgång via Socialtjänstförvaltningens interna resurser.
Milstolpar
2007
september – oktober
november – december
2008
januari
februari-april
maj
juni-augusti
september

etablering och dialogforum
klientarbete inleds
fortsatt klientarbete, tertialrapport
fortsatt klientarbete
fortsatt klientarbete, tertialrapport
fortsatt klientarbete, projektavslut, styrgruppsbeslut om hur projektets resultat
skall användas
utvärdering färdigställs, slutrapport till
nämnd och länsstyrelsen

Kalkylerad budget
Sökta medel
En uppsökare 1 år
En behandlingsassistent 1 år
Övriga omkostnader 1 år

500 tkr
500 tkr
100 tkr

Total projektbudget

1,1 mkr

Ansökta medel
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm stad ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om sammanlagt 1,1 mkr för att genomföra ovanstående projekt.
Bilagor
Politiskt beslut
Socialtjänstnämnden kan med hänsyn till sommaruppehåll inte fatta beslut om
ansökan förrän tidigast i augusti månad 2007. Kompletterande handling tillsändes
därefter.

