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Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan om ekonomiskt stöd till samordningstjänst
på RSMH-distriktet
RSMH Stockholms läns distrikt ansöker om 293 tkr för att kunna förlänga sitt stöd till
RSMH-föreningar i Stockholms stad.

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar bevilja RSMH Stockholms läns distrikt 293 tkr för perioden
2007-10-01 – 2008-09-30.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
RSMH Stockholms läns distrikt ansöker om fortsatt ekonomiskt stöd för att kunna behålla
sin samordningstjänst. En likalydande ansökan har även ingivits till Stockholms läns
landsting. Samordnarens uppgift är bl.a. att utveckla stödet till RSMH:s lokala föreningar
för att öka deras stabilitet och att arbeta för att vitalisera föreningarna. Denna tjänst
inrättades 2005-10-01 efter beslut om ekonomiskt stöd från Stockholms stad samt
Stockholms läns landsting.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstförvaltningens kansliavdelning.

Bakgrund
Socialtjänstnämnden beslutade i mars 2005 att bevilja RSMH Stockholms läns distrikt
610 tkr för att inrätta en samordningstjänst på distriktets kansli. Samordnarens uppgift är
bl.a. att utveckla stödet till RSMH:s lokala föreningar för att öka deras stabilitet och att
arbeta för att vitalisera föreningarna. Det ekonomiska stödet avsåg en period på två år.
Tjänsten tillsattes 2005-10-01 varför projektstarten senarelades. Beslutet 2005 fattades i
samråd med Stockholms läns landsting som också fattade ett motsvarande beslut. Denna
ansökan avser en ettårig förlängning fram till och med 2008-09-30 och har även skickats
till landstinget.
RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa har i Stockholms stad åtta lokala
föreningar. Dessa är RSMH Solbergagården, RSMH Kungsholmen, RSMH Söder, RSMH
Söder om Söder, RSMH Västerort, RSMH Järva Regnbågen, RSMH Carpe Diem samt
RSMH Ringen. Förutom Järva Regnbågen och Carpe Diem, som erhåller projektbidrag,
och RSMH Ringen, som inte har något ekonomiskt stöd från staden, erhåller alla
verksamhetsbidrag 2007. Det totala ekonomiska stödet till RSMH från staden är under
innevarande år 1 387 040 kr. Under 2007 är det totala medlemsantalet 498 personer, som
utan kamratstöd från RSMH skulle behöva ett utökat stöd från olika kommunala
inrättningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag
RSMH-föreningarna bedriver ett kamratstödjande arbete som är ett mycket viktigt
komplement till stadens övriga resurser riktade till målgruppen. RSMH organiserar många
medlemmar som själva är drabbade av mental ohälsa. Detta är en bidragande orsak till att
föreningarna lokalt under perioder har stora svårigheter att bedriva ett stabilt och
strukturerat föreningsarbete med möjligheter till utveckling. Förvaltningens tjänstemän
har vid sina kontakter med RSMH:s olika lokalföreningar mycket god hjälp av
samordnaren på distriktet, som bl.a. sköter bokföringen åt ett flertal lokalföreningar.
Förvaltningen ser därför positivt på RSMH-distriktets förslag om att fortsätta sitt projekt
med syftet att stödja föreningarna lokalt.
Efter samtal med landstingets ansvarige handläggare i ärendet står det klart att det finns
oklarheter huruvida landstinget kommer att bevilja RSMH-distriktet medel för en fortsatt
projekttjänst. Eventuellt kommer landstinget att bevilja ett mindre belopp, än det sökta,
men då detta ärende fortfarande är under beredning finns det inget definitivt besked.
Socialtjänstförvaltningen gör dock bedömningen att samordningstjänsten är av sådan vikt
att den bör behållas, om än i minskad omfattning, under ytterligare ett år.
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Avslutningsvis vill förvaltningen framhålla att RSMH-samordnaren på ett mycket
förtjänstfullt vis har bidragit till en ökad stabilitet i de olika RSMH-föreningarna. Som
nämns ovan är föreningarna organiserade av personer som själva drabbats av psykisk
ohälsa vilket ibland leder till att arbetet i föreningen blir lidande. Att kunna få hjälp med
administrativa frågor men också med utbildningar är mycket viktigt för dessa föreningar.
Samordnarens uppgift är också viktig för förvaltningen som genom samordnaren får
kunnig assistans i kontakt med de enskilda föreningarna.
Socialtjänstförvaltningen föreslår att Socialtjänstnämnden beviljar RSMH Stockholms
läns distrikt 293 tkr för perioden 2007-10-01 – 2008-09-30.

Bilagor
Ansökan med bilagor

