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Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har beviljat 250 000 kr till Luleå kommun inom ramen för de
utvecklingsmedel som regeringen tilldelade Norrbottens län år 2006 för
utveckling av öppenvårdsinsatser för ungdomar och missbrukare.
Socialförvaltningen har bedrivit utvecklingsarbete under tiden 2009-01 – 201012 inom ramen för projektet ”Träningsboende med stöd/ungdomsboende med
stöd”. Intentionen med träningsboende med stöd respektive ungdomsboende
med stöd, har varit att stötta ungdomar i åldern 17 – 21 år, utifrån sina behov
efter en vårdperiod på behandlingshem eller förstärkt familjehem. Ungdomar
kan också få detta stöd för att förebygga placering på behandlingshem, då
boende i lägenhet med andrahandskontrakt och behandlingsinsatser på
hemmeplan, bäst bedöms kunna tillgodose behoven. Idag pågår arbete med
totalt 13 ungdomar. Inledningsvis när medlena ansöktes så var meningen att
målgruppen skulle vara unga vuxna 17 – 25 år och att det skulle ske i ett
samarbete mellan barn – och ungdomssektionen och vuxensektionen inom
verksamhet Individ och familj (IFO). Verksamheten har dock sedan första
kvartalet 2010 helt och hållet bedrivits inom IFO:s barn- och ungdomssektion.
Till verksamheten har 4 stycken ungdomsbehandlare anställts och det pågår
ytterligare en nyrekrytering av ungdomsbehandlare. Tidplanen har inte
kunnat hållas på grund av att det under våren 2007 – juni 2009 inte gick att
hyra lägenheter till socialförvaltningen i Luleå för uthyrning i andra hand till
personer i behov av bostäder samt stödinsatser.
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I juni 2009 blev detta möjligt då Lulebo oc h socialförvaltningen återupptog
samarbetet angående lägenheter med s.k. övergångskontrakt.
Erfarenheter
De erfarenheter som finns är mycket positiva. Med stödverksamheten har
ungdomarna fått ett nära stöd i en svår och känslig period när de ska klara av
eget boende när det lämnar behandlingshemmet. De har varit positiva till det
stöd och de behandlingsinsatser de erbjudits och har visat förtroende och tillit
till ungdomsbehandlarna. Om något skulle gjorts annorlunda så är det att
personalbemanningen skulle ha varit större än 4 personer redan från starten,
för att klara schemaläggning och undvika ensamarbete. Som bieffekt har
samarbete med öppenvård för ungdomar som bedrivs inom SYNQ, ibland
kompletterat ungdomsbehandlarnas insatser.
Framtid
Projektmedlen ger möjlighet att utöka personalbemanningen. Verksamheten
”Träningsboende med stöd/ungdomsboende med stöd” är nu utifrån vunna
erfarenheter en del av verksamheten inom barn- och ungdomssektionen, en
del i vårdkedjan för ungdomar i behov av stöd och vård.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att

-

lämna rubricerade slutrapport till Länsstyrelsen i Norrbottens län gällande
beviljade statsbidrag till utveckling av socialtjänstens ungdoms- och
missbrukarvård, dnr 704-7568-6, dnr 704-11687-06.

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
- i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut
_____
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Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
-

lämna rubricerade slutrapport till Länsstyrelsen i Norrbottens län
gällande beviljade statsbidrag till utveckling av socialtjänstens
ungdoms- och missbrukarvård, dnr 704-7568-6, dnr 704-11687-06.

_____

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Verksamhetschef individ och familj
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