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Yrkande angående –

Socialnämnd Centrum upprättar ett IOPavtal för avgiftning, abstinensbehandling och tillnyktringsenhet med
Stadsmissionen.
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Socialnämnd Centrum upprättar ett IOP-avtal för avgiftning och
abstinensbehandling med Stadsmissionen.
2. Socialnämnd Centrum återupprättar ett IOP-avtal för en tillnyktringsenhet med
Stadsmissionen.

Yrkandet

Stadsmissionens avtal för avgiftning och abstinensbehandling,
Stigbergskliniken, kommer inte förlängas med VGR efter årsskiftet:
Substitutionsvården har tvingats till intagningsstopp och kritiker har därefter frågat
hur Sahlgrenska förväntas kunna ta emot även de patienter som sedan tidigare hör
till Stadsmissionen. En enig hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade att avsluta avtalet
med Stadsmissionen då nämnden anser att det blev för dyrt. En namninsamling för
att rädda kvar den 40 år gamla verksamheten har samlat över 2 000 underskrifter.
Intentionen har varit att erbjuda Sahlgrenska universitetssjukhuset att ta över
uppdraget och nämnden har enats om att sjukhuset måste besvara ett antal
spörsmål. Nu öppnar de dock för att ett idéburet partnerskap med staden skulle
kunna bidra till en lösning. Göteborgs kommun ska tillfrågas om de är intresserade
av att bidra med hjälp av ett IOP, ideellt offentligt partnerskap för att säkra öppenvård
av Stadsmissionen. Nu är det alltså upp till staden och Stadsmissionen att komma
överens om ett nytt eventuellt IOP.
Återupprätta tillnyktringsenheten: En tillnyktringsenhet har tidigare drivits i
kommunal regi, staden har tyvärr avslutat arbetet. Det är inte värdigt att personer
runt 70 - 80 år gamla med rullatorer, som druckit för mkt omhändertas enligt LOB. Att
dessa äldre och ofta värnlösa blir visiterade från topp till tå och därefter få nyktra till i
en kal cell med endast en plastmadrass och en filt på golvet. Trots att någon tittar till
dessa var 15:e minut, finns det varken tid eller resurser till att ge dem det de mest
behöver. Enkla saker som en kopp kaffe och en smörgås, någon att prata med, samt
möjlighet att kunna tvätta av sig, byta eller tvätta sina kläder, få rätt hjälp och stöd till
att kanske kunna förändra sitt liv.
Vårdutbildad personal är viktigt för att kunna ta hand om verbalt utåtagerande
onyktra. Unga människor som behöver sova ruset av sig ska heller inte behöva tas
till personintaget. En tillnyktringsenhet som finansieras med hjälp av kommunala
medel hade varit det bästa för dessa människor - för att kunna få rätt hjälp till att
förändra något i sitt liv.
Göteborgs Stad kommunstyrelsen

1 (1)

