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Dnr 2010/203-75

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 till projektet ”Tidiga
insatser i Luleå kommun”
Bilagor:
Inbjudan att söka utvecklingsmedel till tidiga insatser
Ansökningsformulär förebyggande 2010
Projektbeskrivning ”Tidiga insatser i Luleå kommun”

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen ansöker 315 000 kr från tilldelade statsbidrag år 2010, för
utveckling av tidiga insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem
eller psykisk ohälsa och till barn i familjer där våld och övergrepp mellan
vuxna förekommer, samt till missbrukande kvinnor som utsätts för våld.
Syftet med ansökan är att uppnå målen i det Drogpolitiska programmet i
kommunen. Arbetet kommer att göras i samarbete med i första hand skolan
och Norrbottens läns landsting.
Intentionen med statsbidragen till tidiga insatser för nämnda målgrupper, är
avsedda att uppmuntra och stödja ny eller att utveckla befintlig verksamhet.
Behov som måste tillgodoses för att klara av arbetet med tidiga insatser
Det finns behov av att kartlägga resurser, dels gällande utbildad personal och
dels vilket behov det finns att utbilda fler, i metoder för att arbeta med barn
till missbrukare, barn till psykiskt sjuka föräldrar och andra tidiga insatser
inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Familjecentralen Växhuset spelar en viktig roll i detta arbete.
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Mål för den planerade verksamheten
Få till stånd en samordning och tydlighet kring det drogförebyggande arbetet
på alla nivåer i kommunen och i samverkan med andra aktörer. Arbetet
omfattar tidiga insatser. När det finns en struktur kring det drogförebyggande
arbetet, bör ordinarie verksamhet klara av att omsätta detta i praktiken och
erbjuda gruppverksamhet kontinuerligt till barn, unga och deras föräldrar.

Socialförvaltningens förslag till beslut
ansöka 315 000 kr av tilldelade utvecklingsmedel år 2010 till tidiga insatser
för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa och till
barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer, samt till
missbrukande kvinnor som utsätts för våld.
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Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Verksamhet individ och familjeomsorgen
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