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Svar på skrivelse från Jackie Nylander (v)

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar godkänna detta tjänsteutlåtande som svar på den ingivna
skrivelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Jackie Nylander (v) har ingivit en skrivelse där han pekar på behoven av att
uppmärksamma situationen för stadens hivpositiva hemlösa. Nylander menar att de
hemlösa som är hivpositiva är särskilt utsatta och upplever stora svårigheter med att
kunna sköta sin medicinering på ett korrekt sätt. Med anledning av detta har RFHL
hemställt hos Socialtjänstnämnden om ett investeringsbidrag för att kunna öppna och
driva ett boende för hivpositiva missbrukare. Förvaltningen kommer att återkomma i
frågan när RFHL har hittat en lämplig lokal och därefter presenterat en budget för
verksamheten.

106 64 Stockholm. Telefon 08-508 25 000. Fax 08-508 25 020
socialtjanstforvaltningen@sot.stockholm.se
Besöksadress Swedenborgsgatan 20
www.stockholm.se/socialtjanstforvaltningen

s

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 0057/2008
DPLNR 402
SID 2 (3)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstförvaltningens kansliavdelning.

Bakgrund
Jackie Nylander (v) har ingivit en skrivelse där han pekar på behoven av att
uppmärksamma situationen för stadens hivpositiva hemlösa. Nylander menar att de
hemlösa som är hivpositiva är särskilt utsatta och upplever stora svårigheter med att
kunna sköta sin medicinering på ett korrekt sätt. Nylander refererar till RFHL
(Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) som anger att det finns
minst 50 aktiva missbrukare som är hivpositiva och mer eller mindre regelbundet besöker
stadens härbärgen. Det har skett en stor ökning av antalet hivpositiva missbrukare i
Sverige och att ca 80 % av dessa bor i Stockholm.
Med anledning av den ovan presenterade situationen har RFHL hemställt hos
Socialtjänstnämnden om ett investeringsbidrag för att kunna öppna och driva ett boende
för hivpositiva missbrukare. Nylander menar att det finns medel avsatta för att kunna
stödja dylika satsningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen menar att det är positivt att Nylander tar upp den viktiga frågan kring de
hivpositivas situation i staden, och då i synnerhet de som är hemlösa och har ett missbruk.
I likhet med Nylander anser förvaltningen att det finns betydande svårigheter för de
hivpositiva som är hemlösa att sköta sin medicinering på ett korrekt sätt. Det är avgörande
för den hivpositiva att vederbörande kan sköta sin medicinering både för att undvika att
utveckla aids men även för den allmänna hälsosituationen hos individen.
Förvaltningen har mottagit en ansökan från RFHL om att starta ett boende för hivpositiva
missbrukare och har även inlett en dialog med föreningen. RFHL’s idé om ett boende för
hivpositiva missbrukare är tänkt att utformas som ett kooperativ. Tanken är att de boende
genom demokratiska beslut själva ska utforma verksamheten och vidare stötta varandra
och därigenom öka förutsättningarna för en regelbunden medicinering. Boenden är inte
tänkt att innehålla någon behandling, således kommer troligen många av de boende vara
inne i ett aktivt missbruk. RFHL menar dock att de boende kommer att kunna minska sitt
missbruk då de i boendet kan finna den trygghet som de annars saknar. En förutsättning
för att ett boende ska kunna startas är att det finns lämpliga lokaler vilket också RFHL har
börjat söka efter. Förvaltningen ställer sig positiv till ett boende för hivpositiva
missbrukare och instämmer med Nylander om att det bör utredas huruvida ett
investeringsbidrag kan beviljas till RFHL. Förvaltningen kommer att återkomma i frågan
när RFHL har hittat en lämplig lokal och därefter presenterat en budget för verksamheten.
Socialtjänstförvaltningen föreslår att Socialtjänstnämnden beslutar godkänna detta
tjänsteutlåtande som svar på den ingivna skrivelsen.

s

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 0057/2008
DPLNR 402
SID 3 (3)

Bilagor
Skrivelsen från Jackie Nylander (v)

