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SOCIAL OMSORG

Handläggare: Catrine Lahovary
Telefon: 08-508 13 172

Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av
vården för personer med tungt missbruk Södermalms beroendeteam
Länsstyrelsens beteckning 704-07-17954

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till länsstyrelsen i Stockholms län om
stimulansbidrag med 5,8 mnkr för utveckling av vården för personer med tungt
missbruk.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

BrittMarie Kyndel
stadsdelsdirektör

Denise Melin
chef Social omsorg

Bakgrund
Riksdagen har beslutat om ”Ett kontrakt för livet” som är en statlig satsning på missbrukarvården. Satsningen omfattar bidrag till kriminalvården för insatser för narkomaner, till
Statens institutionsstyrelse för subvention av vård utanför LVM-hemmet, som riktat statsbidrag till kommunerna för vårdkedja i missbrukarvården samt för vårdöverenskommelse
mellan stat och kommun för att utveckla vården av personer med tungt missbruk.
Länsstyrelsen i Stockholms län har 250 mnkr att fördela under åren 2007- 2008. Det ställs
inget krav på den sökande kommunen om egenfinansiering.
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Syftet är således att utveckla missbrukarvården. Bättre förutsättningar ska skapas för fler
kvalificerade och långsiktiga vårdinsatser med utgångspunkt från befintlig kunskap om
olika behandlingsformers effektivitet, kvinnor och mäns olika behov och förutsättningar
samt ha ett brukarperspektiv. En sådan vårdöverenskommelse är beroende av väl
fungerande vårdkedjor lokalt.
Bidrag kan utgå till fyra olika områden:
1. Specialiserad och integrerad missbruksvård
2. Behandlingsgaranti för ökad tillgänglighet och snabbare insatser
3. Individuella vårdplaner för att sätta individen i centrum
4. Andra insatser som bidrar till en stärkt vårdkedja för personer med tungt missbruk.
Ansökan
Förvaltningen önskar öka tillgängligheten genom att förkorta väntetiderna vid
Södermalms beroendeteam (SBT) och på så sätt ge snabbare insatser till de personer som
söker hjälp för sitt missbruk. SBT är en öppenvårdsmottagning för personer med beroendeproblematik. Övriga samarbetspartners är Maria Beroendecentrum AB och Psykiatrin
södra. Mottagningen vill i projektform arbeta fram metoder för en behandlingsgaranti där
den sökande tillförsäkras tid vid mottagningen helst samma dag men senast dagen efter.
En samordnad vårdplan ska också kunna upprättas inom tre veckor från första besöket.
Förvaltningen söker därför stimulansbidrag hos länsstyrelsen med 5,8 mnkr för utveckling
av arbetsmetoder inom området. Medlen söks för tiden 1 december 2007 till och med 31
december 2008. Se vidare bifogad ansökan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den till utlåtandet bifogade ansökan till länsstyrelsen om stimulansbidrag med 5,8 mnkr.
__________

