LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen

2009-02-27

Allmänna utskottet

2009-03-10

23

23

Socialnämnden

2009-03-26

39

27

Dnr 2007/310-75

Ansökan om förlängning av projekt för utveckling av
eftervård för personer med tungt missbruk
Bilagor: Utvärdering av projekt för utveckling av eftervård för personer med
tungt missbruk

Med stöd av erfarenheterna från projektutvärderingen ansöker
socialförvaltningen om förlängning av projektet under tiden 2009-04-01- 201003-31
Trots den korta tid som socialförvaltningen har arbetat med eftervård i
samband med utskrivning från Hammarbakken , finns en motivation och
engagemang hos personalen att fortsätta stötta kunderna när de lämnar
Hammarbakken. Personalen har sett en stor skillnad i kontakten och
utvecklingen i beteenden hos kunderna, vilket sporrar och gör dem än mer
entusiastiska att fortsätta arbetet med eftervård. Väl medvetna om
svårigheterna för kunderna att hitta ny livsstil, ser de arbetet med eftervård
som det mest framgångsrika sättet att ge kunden förutsättningar som skall
stärka självkänsla och ge dem motivation att leva ett liv utan droger.
Styrkt av de Nationella Riktlinjerna, där målet är att alla som har behov av
missbruks- och beroendevård, skall få så effektiv behandling och
rehabilitering som möjligt, är socialförvaltningens önskan att fortsätta
projektet med eftervård, för att ytterligare implementera arbetsmodellen i
organisationen.

Beräknad tidsplan
2009-04-01 - - 2010-03-31.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen

2009-02-27

Allmänna utskottet

2009-03-10

23

24

Socialnämnden

2009-03-26

39

28

Beräknade kostnader
1st Behandlingsassistent
Leasingbil inkl drift
Övriga kostnader
Totalt

395.000
61.500
5.000
461.500

Förvaltningens förslag till beslut
_____

hos Länsstyrelsen i Norrbottens län ansöka om 461 500 kronor för
utveckling av vården av tunga missbrukare.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

hos Länsstyrelsen i Norrbottens län ansöka om 461 500 kronor för
utveckling av vården av tunga missbrukare.

_____

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Verksamhets- och enhetschefer stab
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