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Länsstyrelsen, Barn- och ungdomssektionen, Vuxensektionen

Dnr 2006/158 75

Ansökan om utvecklingsmedel för socialtjänstens ungdomsoch missbruksvård
Bilaga: Ansökan
Verksamheten som presenteras i ansökan kallas ”Träningsboende med stöd”
och syftar till att erbjuda unga vuxna i åldern 17-25 år med sociala problem en
provbostad som kombineras med intensivt stöd från vuxensektionens
öppenteam eller Synq. Målet är att förebygga misslyckande av boende i egen
lägenhet och framtida svårigheter på bostadsmarknaden. Målet är också att i
tidigt skede fånga upp unga vuxna som befinner sig i riskzonen för att
utveckla en identitet som missbrukare eller kriminell. Verksamheten förväntas
medföra att samverkan inom organisationen utvecklas och att samarbetet med
andra organisationer stärks.
För att kunna genomföra planerad verksamhet tillkommer kostnader för hyra
och utrustning av tre mindre lägenheter, utbildningsdagar för personal som
ska arbeta i verksamheten samt en behandlingsassistent-tjänst i kommunens
öppenvård. I dag har vare sig vuxensektionens öppenteam eller Synq resurser
för att ge det planerade intensiva stödet till de som kan bli aktuella för
träningsboendet. En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är
att verksamhetsområdet socialtjänst tillförs motsvarande 500 000 kronor. Den
beräknade budgeten framgår i ansökan.
Länsstyrelsen har möjlighet att fördela utvecklingsmedel till kommuner för
projekt och utveckling av arbetsmodeller. Det maximala belopp som kan
beviljas motsvarar halva totalkostnaden för den planerade verksamheten, dvs
250 000 kronor.
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Förslag till beslut
-

socialnämnden tillför verksamhetsområde socialtjänst 250 000 kronor för
att genomföra arbetsmodellen ”Träningsboende med stöd” i enlighet med
ansökan om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen i Norrbottens län.

-

hos länsstyrelsen i Norrbottens län ansöka om 250 000 kronor,
motsvarande hälften av den beräknade totalkostnaden 500 000 kronor.
_____
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____
Socialnämnden beslutar
-

tillföra verksamhetsområde socialtjänst 250 000 kronor för att genomföra
arbetsmodellen ”Träningsboende med stöd” i enlighet med ansökan om
utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.

-

hos Länsstyrelsen i Norrbottens län ansöka om 250 000 kronor,
motsvarande hälften av den beräknade totalkostnaden 500 000 kronor.

_____
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