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Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan om projektmedel till projektet Unga
vuxna på härbärge
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om projektmedel med 1,1 mkr för finansiering av projektet “Unga vuxna på härbärge”.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Dag Helin

Rita Kahn

Sammanfattning
Andelen unga vuxna på härbärge har ökat oroväckande på senare år. En preliminär ansökan om projektmedel har inlämnats till Länsstyrelsen i Stockholms län till ett projekt, som
syftar till att skapa en snabb vårdkedja för målgruppen från akutboende/härbärge till en
mer långvarig insats. Projektet planeras pågå under ett år.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.

Bakgrund
Från och med 2004 har gruppen unga vuxna 20-25 år ökat på Stockholms härbärgen.
Andelen unga vuxna har successivt ökat från 7,7 % av härbärgesbeläggningen under 2004
till 12,5% under 2006. Innevarande år har andelen ökat till 13,2% under årets första kvartal. Trenden är oroväckande och kraftfulla insatser behövs för att snabbt lotsa de unga
vidare till andra stöd- och boendeformer.
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En preliminär ansökan om projektmedel har inlämnats till länsstyrelsen i avvaktan socialtjänstnämndens beslut. Ansökningstiden gick ut 2007-06-15.

Projektet unga vuxna på härbärge
Syftet med projektet är att skapa en snabb vårdkedja för målgruppen från akutboende/härbärge till en mer långvarig insats.
Projektet innebär att ett antal akutplatser avdelas på Grimman och att en behandlingsassistent och en uppsökare knyts till projektet. Projektarbetarna ansvarar för motivations- och
stödarbete med klienterna i samarbete med stadsdelsförvaltningar, frivilligorganisationer
och entreprenörer som driver akutboenden/härbärgen i staden. Därutöver sker samarbete
med landstingets olika verksamheter som arbetar med målgruppen. En mer utförlig beskrivning av projektet redovisas i projektansökan, som biläggs ärendet. Projektet planeras
pågå under ett år.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen anser att det är mycket angeläget att unga vuxna i behov av akut logi snabbt
kan fångas upp och erbjudas andra mer långsiktiga lösningar. Rutiner och adekvata vårdkedjor behöver utvecklas för att förhindra att unga hänvisas till akutlösningar längre än
nödvändigt.
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