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SAMMANFATTNING
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen beviljades 3,2 mkr i utvecklingsmedel till projekt, Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna. Projektet planeras
pågå under 2 år. MUMIN-metoden ska prövas på den äldre målgruppen unga vuxna mellan 18 och 25 år i syfte att förebygga missbruk och hemlöshet. Uppdraget
innebär att arbeta både på individuell- och strukturell nivå. Projektet är organisatoriskt knutet till Ungdomsjouren och Stockholms socialjour, men sektionschefen
vid Ungdomsjouren är projektledare. I projektet ingår tre projektmedarbetare; två
heltidsanställda socialsekreterare vilka arbetar operativt i samverkan med polis
och en heltidsanställd socialsekreterare vilken arbetar myndighetsutövande vid
Stockholms socialjour samt är metodansvarig i projektet.
Projektmedarbetarna har arbetet med 110 unga vuxna där samtliga avser personer
där Länskriminalens Ungdomssektion har gjort ett ingripande avseende misstanke
om någon form av narkotikabrott och socialsekreterare har genomfört en insats.
Insatserna har bestått i att fånga upp, samtala, motivera samt medverka vid polisförhör. Ingen påträffad ung vuxen har varit i behov av akut logi men de är i högsta
grad i riskzon för hemlöshet.
Projektmålen är i stort sett uppfyllda men däremot inte effektmålen. Justeringar av
arbetet runt metoden har genomförts och ytterligare planeras för att vid slutrapporten komma närmare uppsatta effektmål. MUMIN-metoden fungerar även för den
äldre målgruppen i det avseendet att lyckas komma i kontakt med nya grupper av
missbrukande unga vuxna vilka tidigare inte haft kontakt med socialtjänst och
beroendevård. Den fungerar även avseende att motivera unga vuxna till att ta emot
erbjudande om kontakt med socialtjänst och beroendevård, men inte i tillräckligt
hög utsträckning. De kommer också i lägre grad, i jämförelse med den yngre målgruppen, till inbokade besök. För att i högre grad lyckas med detta behöver arbetet
nyanseras och utvecklas för att möjliggöra samordning av hela vårdkedjor och
göra professionella matchningar. Metoder för detta har tagits fram och är under
ytterligare utveckling.

BAKGRUND
MUMIN-projektet
Den 1 augusti 2004 startade MUMIN-projektet, ett samverkansprojekt som utvecklades mellan Ungdomssektionen vid Länskriminalpolisen samt socialtjänst
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och landsting vid Maria Ungdom. Projektet finansierades av Mobilisering mot
narkotika.
I samband med arbetet med MUMIN-projektet uttryckte Ungdomssektionen vid
Länskriminalpolisen en önskan om och ett behov av att utveckla ett samarbete
med socialtjänsten på fältet. Polisens Ungdomssektion arbetar specialiserat med
narkotikabrott där målgruppen är personer i åldrarna 15 till 25 år. Ungdomsjouren
och Ungdomssektionen vid Länskriminalpolisen utvecklade, med stöd av Göteborgs stad, under 2005 och 2006 ett arbetssätt där polis och socialtjänst arbetar
tillsammans på fältet. Detta arbete var ytterligare en länk i den ursprungliga MUMIN-tanken, att ungdomar och deras familjer snabbt ska få tillgång till adekvata
stöd- och behandlingsinsatser. 2006 omfördelades resurser inom Maria Ungdomsenhet till Ungdomsjouren, vilket möjliggjorde att stadigvarande bemanna Ungdomssektionen vid Länskriminalpolisen med en socialsekreterare i det operativa
arbetet riktat till ungdomar upp till 20 år med huvudsakligt fokus på barn under 18
år.
MUMIN-metoden
MUMIN-metoden har sedan 2004 utvecklats, spridits och förbättrats. Verksamheten är permanentad inom socialtjänst, landsting och polismyndighet.
MUMIN (Maria Ungdom Motiverande Intervention) är en samverkansmetod för
omhändertagande av ungdomar som misstänks för ringa narkotikabrott. Socialtjänstens arbete inom ramen för MUMIN-arbetet innebär att i samband med polisingripandet erbjuda och motivera ungdomar och deras familjer en snabb länkning
till vård och behandling samt en skyndsam informationsöverföring till handläggande stadsdel. Arbetet innefattar även krisstöd, motivationsarbete samt att i samarbete med socialjour bedöma behovet av akuta insatser.
Genom detta framgångsrika samarbete har Ungdomsjouren kommit i kontakt med
och identifierat ett stort antal ungdomar som tidigare inte varit kända för socialtjänsten. Under 2010 var 26 % av de ungdomar socialsekreteraren fångade upp,
enligt egen uppgift, helt okända inom socialtjänst och beroendevård. Metoden har
varit framgångsrik och utsågs av Brå till Sveriges bästa brottsförebyggande arbete
2009.
Projekt Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen beviljades utvecklingsmedel om
3,2 mkr i slutet av 2009 till projekt, Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna.
Projektet planeras pågå under 2 år. MUMIN-metoden ska prövas på den äldre
målgruppen unga vuxna mellan 18 och 25 år i syfte att förebygga missbruk och
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hemlöshet. Arbetet fördröjdes på grund av rekryteringssvårigheter. Vid två tillfällen valdes personal som tackade ja till projektanställning, men sedan tvingades dra
tillbaka ansökan på grund av att inte tjänstledighet beviljades från ordinarie tjänst
vid stadsdelsförvaltningar.
Under första tertialen 2010 pågick förberedelse- och rekryteringsarbetet och i början på maj respektive mitten av juni var samtliga tjänster tillsatta. Ytterligare försvårades starten på grund av avsaknad av poliser då semestrar samt kommenderingar i samband med kronprinsessans bröllop gjorde att få poliser var i tjänst.
I projektet ingår tre projektmedarbetare; två heltidsanställda socialsekreterare vilka arbetar operativt i samverkan med polis och en heltidsanställd socialsekreterare
vilken arbetar myndighetsutövande vid Stockholms socialjour samt är metodansvarig i projektet. Sektionschef vid Ungdomsjouren är projektledare. Projektets
styrgrupp består av sektionschefen vid Ungdomsjouren, enhetschefer vid Stockholms socialjour och Uppsökarenheten för vuxna, projektsamordnare i projekt
Unga vuxna i hemlöshet, metodansvarig i projekt utvidgat MUMIN-samarbete
samt verksamhetssekreterare vid Socialförvaltningen.
Budget
Projektet följer budget enligt plan.
Milstolpar
Följande milstolpar är inplanerade;
1. Delrapport presenteras efter det första året, under maj 2011.
2. Slutrapport med analys och uppföljning presenteras i början av 2012 och
tas upp i nämnd i januari 2012.

ARBETSSÄTT
Arbetsmetod
Arbetsuppgifterna i projektet på individnivå
Länskriminalens Ungdomssektion består av tre operativa grupper som dagligen
kommer i kontakt med unga vuxna som är i riskzonen för narkotikamissbruk eller
har ett i varierande grad etablerat missbruk. De tre polisgrupperna har bemannats
med en socialsekreterare i varje grupp, varav två socialsekreterare ingår i projektet. Genom ett offensivt socialt arbete, enligt den modell som byggts upp inom
ramen för MUMIN, hittar socialsekreterarna unga vuxna i åldern 18-25 år, som är
i behov av olika vård och behandlingsinsatser. Ytterligare motiveras de unga vux-
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na att söka vård och behandling och/eller kontakt med lokal socialtjänst. Arbetet
syftar till att de unga vuxna inte går vidare till ett liv i hemlöshet och missbruk.
Vidare pågår ett nära samarbete med projekt, Unga vuxna i hemlöshet, dit individer länkas. För de personer som inte är intresserade av vård och behandling lämnas olika typer av information och kontaktuppgifter. Strävan är att delta under hela
processen, från polisingripande, närvaro vid förhör, eventuellt samtal med familjen, fram till det att den unga vuxna aktualiseras vid lokal socialtjänst.
Den tredje socialsekreteraren som arbetar vid Stockholms socialjour stödjer de
uppsökande socialsekreterarna med behövlig myndighetsutövning. Om behov
finns, erbjuds akut boende. Inom ramen för denna tjänst ingår även att vara metodansvarig samt att arbeta på strukturell nivå.
Samtliga medarbetare inom projektet har fokus på jourberedskap och arbetar framför allt på kvällar, helger och nätter. Samverkan med ordinarie verksamhet på
Ungdomsjouren, socialjourer, Uppsökarenheten för vuxna och lokal socialtjänst,
sker kontinuerligt. Socialsekreterarna gör akuta sociala bedömningar i samråd med
berörd socialjour (eller av socialsekreteraren vid Stockholm socialjour) samt anmäler enligt 14 kap 1 § och 6 § LVM, omedelbart när detta är påkallat. De samlar
även in och dokumenterar relevant information som underlag för fortsatt handläggning. De erbjuder krisstöd och utnyttjar den kraft som kan frigöras i och med
en kris. Utöver det erbjuder de vård, motiverande samtal, information, och länkning till andra lämpliga instanser.
Arbetsuppgifterna i projektet på strukturell nivå
 Att vidareutveckla MUMIN-metoden för målgruppen unga vuxna.


Att sprida MUMIN-metoden.



Utveckla samverkan mellan olika aktörer för målgruppen.



Att öka kunskapen kring gruppen unga vuxna både genom information
från operativt arbete och genom analys av statistik.



Samarbeta med projekt Unga vuxna i hemlöshet.



Att inventera befintliga vårdresurser för unga vuxna på stadens stadsdelar
och sammanställa information kring kontaktuppgifter och organisation.

Möten
Arbetsgruppen består av projektledaren och projektmedarbetarna, dessa har möte
en gång i veckan, undantaget de veckor som medarbetarna har handledning. Mötet
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protokollförs. Dagordning för veckomötet är; föregående veckas protokoll, rapport
från Ungdomsjourens citygrupp, rapport från styrgruppen eller annan chefsinformation, genomgång av föregående veckas ärenden operativt, genomgång av föregående veckas ärenden myndighetsutövning, statistik och överlämnande av blanketter samt rapport om trender, målgruppen unga vuxna, ny kunskap – metoder,
planering nästkommande två veckor och säkerhet.
Metodansvarig och projektledaren har även haft möte en gång per vecka, dels för
att följa arbetet vid Stockholms socialjour men också för att genom en ständigt
pågående diskussion kring metoden och målgruppen driva projektet vidare. Metodansvarig har också ett uppdrag som innebär myndighetsutövning vid Stockholms socialjour. I detta arbete har socialsekreteraren en inspektör vid Socialjouren som mentor. Möten mellan enhetschefen för Socialjouren, inspektören, metodansvarig samt projektledaren har anordnats vid behov för att strukturera och följa
arbetet vid Stockholms socialjour.
Styrgruppens möten protokollförs av projektsamordnare i projekt Unga vuxna i
hemlöshet och träffas en gång per månad.
Ytterligare träffas chefsöverläkaren vid Maria Ungdom, tf kriminalkommissarien
vid Länskriminalens Ungdomssektion samt sektionschef vid Ungdomsjouren (projektledare), för verksamhets och chefsfrågor 2-3 gånger per termin.
Presentation av projektet
Presentation och information om projektet har spridits vid/till stadsdelsbesök, fältassistenternas chefer och chefssamverkansgruppen (chefsöverläkaren vid Maria
Ungdom, tf kriminalkommissarien vid Länskriminalens ungdomssektion samt
sektionschef vid Ungdomsjouren), Utrednings- och behandlingssektionen Maria
Ungdomsenhet, Beroendeakuten Stockholm, Capio Marias mobila team, stadsdelarnas kontaktpersoner för hemlöshet, SUS-näverkets (Svenska Uppsökare i Samverkan, ett nätverk för vuxenuppsökare i hela Sverige) konferens (vuxenuppsökare),Söderortspolisen (kriminalkommissarie), SYL (Söderortspolisens grupp mot
yrkes- och livsstilskriminella), projektmedarbetare i Projekt unga vuxna i hemlöshet, Stockholms socialjour, Hemlöshetsjouren samt Ungdomsjouren.
Statistik
Projektet använder sig av en särskilt framtagen blankett. Metodansvarig matar in
uppgifter från blanketten i ett Excel-dokument och uppgifterna omvandlas därmed
till statistik. Utifrån dessa uppgifter kan vi se antal klienter, kön, tillhörighet, tidigare kontakt med socialtjänst eller beroendevård, mm.
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Ytterligare har metodansvarig fått ett uppdrag att gå igenom och analysera statistiken i ALP (förvaltningens databaserade dokumentationssystem), över samtliga
ärenden aktualiserade under år 2010 vid Stockholms socialjour och Hemlöshetsjouren i målgruppen 18-25 år.

MÅL
Effektmål
 Att öka andelen ungdomar och unga vuxna som misstänks för narkotikabrott in i MUMIN-samarbetet. Under 2008 var den totala andelen för den
yngre målgruppen 31,5 %. Målet inom ramen för projektet är 80 %.


Att minst 70 % av de som bokats in på en nybesökstid för stöd- eller behandlingsinsatser också fullföljer och kommer till inbokad tid.

Projektmål
För att nå ovan beskrivna effektmål skall projektet genomföra följande:
 Pröva Mumin-metoden för den äldre målgruppen och se om den fungerar
eller behöver vidareutvecklas för att nå goda resultat.


Utveckla samverkan mellan olika aktörer för målgruppen.



Att inventera befintliga vårdresurser för unga vuxna på stadens stadsdelar
och sammanställa information kring kontaktuppgifter och organisation.



Sprida Mumin-metoden.

RESULTAT
Beskrivning av målgruppen
Målgruppen avser personer där Länskriminalens Ungdomssektion har gjort ett
ingripande avseende misstanke om någon form av narkotikabrott och socialsekreterare har genomfört någon form av insats. Insatserna har bestått i att fånga upp,
samtala, motivera samt medverka vid polisförhör. Under en ettårsperiod fr.o.m.
den 3 maj 2010 har personerna fördelats enligt följande avseende ålder och antal:
Ålder
18
19
20
21

Antal
36
31
14
9
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22
23
24
25
Totalt

5
3
8
4
110

Av de 110 personer som fångats upp inom projektet var 96 män och 14 kvinnor.
Andelen unga vuxna kvinnor (ca 15 %) är något högre i jämförelse med den yngre
målgruppen (12 %). I huvudsak är det brottsmisstanke avseende bruk och/eller
innehav av cannabis. 5 personer var hemlösa/utkastade hemifrån. 11 personer
bodde hos flickvän/pojkvän, kamrat, kusin, syskon eller var placerade. 58 personer
bodde med båda eller någon av föräldrarna eller med mor- och farföräldrar. 16
hade eget boende och i 20 fall gick inte uppgifter kring boende att få fram.
Av de 110 unga vuxna så hade 26 %, enligt egen uppgift, inte haft kontakt med
socialtjänst eller beroendevård tidigare. 28 % har inte haft kontakt med socialtjänsten och 10 % har en pågående kontakt med dem. 21 % har haft en socialtjänstkontakt tidigare. Bortfallet är stort då det inte varit möjligt att få fram uppgifter, 42 %. De unga vuxna kommer från samtliga stadsdelar undantaget SpångaTensta och Älvsjö. Bromma och Södermalm är de stadsdelar som har flest unga
vuxna i projektet.
Enligt vår bedömning är det en målgrupp där personer återfinns som har rökt cannabis under flera år, att rökandet också gett återverkningar på den psykiska hälsan.
Däremot har det ännu inte för vissa hunnit bli så stora konsekvenser i form av arbetslöshet, hemlöshet och socialt utanförskap, vilket också kan vara en förklaring
till den ibland låga motivationen. Flera upplevs också tycka att det är skönt att de
äntligen blivit myndiga och har rätt till att inte involvera nätverk och att tacka nej
till en socialtjänstkontakt. Ingen påträffad ung vuxen har varit i behov av akut logi
men de är i högsta grad i riskzon för hemlöshet.
Uppföljning av effektmål
 Att öka andelen ungdomar och unga vuxna som misstänks för narkotikabrott in i MUMIN-samarbetet. Under 2008 var den totala andelen för den
yngre målgruppen 31,5 %. Målet inom ramen för projektet är 80%.
Med detta avser vi alla unga vuxna i målgruppen som rapporteras när socialsekreterarna är i tjänst. Polisen har under perioden 1 maj 2010 till 31 mars 2011 rapporterat 595 personer i åldrarna 18-25 år. Av dessa har projektmedarbetarna kommit i
kontakt med 18 % vilket är långt från effektmålet. Variablerna som påverkat resultatet med den låga siffran är sannolikt flera. Under perioden maj till och med au-
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gusti hade projektet rekryteringssvårigheter och tid gick åt till förberedelser av
introduktion för nya medarbetare samt deras utbildning. Under ett arbetspass måste socialsekreteraren göra prioriteringar, då polisen ibland ingriper mot flera personer samtidigt, blir det inte möjligt att samtala med alla. Ytterligare finns en
grupp unga vuxna som inte vill ha kontakt med socialsekreterarna. Se vidare under
rubrik Uppföljning av projektmål.


Att minst 70 % av de som bokats in på en nybesökstid för stöd- eller behandlingsinsatser också fullföljer och kommer till inbokad tid.

43 % av de som bokats in för nybesökstid har också kommit. Dock är det en
mycket liten andel unga vuxna som tackar ja till en besökstid på Maria Ungdomsenhet. För den grupp som länkas till andra beroendemottagningar föreligger inte
möjlighet för uppföljning. Gruppen unga vuxna tar istället emot andra former av
stödinsatser och information, se under rubrik Uppföljning av projektmål.
Det har redan uppmärksammats att den äldre målgruppen i väsentligen lägre grad
kommer till inbokade besök. Tänkbara variabler som påverkar detta förefaller vara
att möjligheten att i den akuta situationen arbeta med individens nätverk är begränsat i jämförelse med arbetet med omyndiga personer. Vidare innebär lagstiftningen för den äldre målgruppen att ett större ansvar ligger på individen själv samt
att samtycke krävs för kontakt och länkning till socialtjänst och beroendevård.
Ytterligare är vårdkedjor och utbud inte lika sammanhållna som för den yngre
målgruppen.
Uppföljning av projektmål
 Pröva Mumin-metoden för den äldre målgruppen och se om den fungerar
eller behöver vidareutvecklas för att nå goda resultat.
Under perioden har projektet arbetat med 110 klienter. Metoden fungerar fullt ut
ur den aspekten att socialtjänsten kommer i kontakt med unga vuxna som inte tidigare är kända för socialtjänst och beroendevård (26 %).
Metoden fungerar även ur aspekten motivation men i jämförelse med den yngre
målgruppen visar resultaten att det är väsentligen svårare att initiera kontakt med
socialtjänsten och/eller få till stånd en fungerande behandlingskontakt (32 %). 7
unga vuxna har bokats in för nybesök på Maria Ungdomsenhet varav 3 kom till
inbokad tid. 4 har gått direkt till Maria Ungdoms akutmottagning för vård. 6 har
länkats till projekt, Unga vuxna i hemlöshet. 5 har länkats till andra beroendemottagningar och 11 har länkats till lokal socialtjänst. 2 anmälningar enligt § 6 LVM
har gjorts. När det gäller förhörssituationen har socialsekreterarna fått medgivande
att medverka vid 44 polisförhör.
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Många erbjuds alltså samtal, nybesök samt akutbesök, men tackar nej till detta.
Den kris som ofta uppstår när polisen ingriper mot den yngre målgruppen uteblir
ofta för de äldre. Den krisen utnyttjas annars i motivationsarbetet. Den yngre målgruppen har ofta nätverk av professionella och familjemedlemmar som omedelbart
blir involverade när en ungdom misstänks för narkotikabrott. Detta är inte fallet
för den äldre målgruppen i samma utsträckning. Man skulle dock kunna tänka sig
att den information och motivation som ges i samband med polisingripandet ger
effekt på längre sikt.
I samverkan med Unga vuxna i hemlöshet har det också tydliggjorts att den svårmotiverade grupp som projekt Utvidgat MUMIN-samarbete ändå lyckas motivera
till fortsatt kontakt, är i stort behov av stöd från projekt Unga vuxna i hemlöshet
för att etablera kontakt med socialtjänsten.
Något annat som är tydligt är svårigheterna att prioritera gruppen unga vuxna eftersom det i miljöerna finns omyndiga personer, vilka alltid prioriterats av polis
och socialtjänst utifrån respektive myndighets lagstiftning och uppdrag. Denna
problematik uppmärksammades av metodansvarig vid arbetsgruppsmötena och har
förändrat metoden i projektet samt lett fram till nya arbetssätt och samverkansformer. På dagordningen vid arbetsgruppens möten tillkom punkten; målgrupp unga
vuxna, vilken är en punkt som ger utrymme för reflektion kring möjligheter och
hinder i arbetet med unga vuxna. Medarbetarna upplevde en frustration kring de
unga vuxna som inte var motiverade till samtal, att man inte kunde tillföra dem
något alls. I samband med detta kom metodansvarig i kontakt med ett informationsmaterial som framtagits i Malmö. En av projektmedarbetarna omarbetade
detta material till en Stockholmsversion. Sedan februari 2011 kan socialsekreterarna nu dela ut foldern, cannabisprogrammet i fickformat, till de unga vuxna som
inte är motiverade till kontakt i samband med polisens ingripande.
En annan process som initierades utifrån vad som beskrivs ovan, var alternativa
vägar att fokusera på gruppen unga vuxna. Till en början var det diskussioner mellan metodansvarig och projektledare, dock saknades ett starkare vuxenperspektiv
varför projektledaren från Unga vuxna i hemlöshet inbjöds till ett möte. Ett av de
främsta problemen uppstår när socialsekreteraren tvingas prioritera barn i miljön
som far illa framför en ung vuxen. Utifrån detta formulerades ett behov av att hitta
miljöer där de unga vuxna utgör den yngre delen av målgruppen och färre barn
finns i miljön. Efter kontakt med kriminalkommissarie Manne Jönsson vid Söderortspolisen, arbetades det fram förslag kring att under två månaders tid placera en
socialsekreterare i två olika polisgrupper, SYL och Globens gatulangningsgrupp,
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där målgruppen för polisen är unga vuxna/vuxna. Detta förslag presenterades för
styrgruppen under våren 2011.
Styrgruppen gav därefter socialsekreteraren följande uppdrag;
Att under fyra veckor i vardera polisgrupp, ha fokus på erbjudande om vård och
stöd kring missbruk genom samtal och information. Ytterligare ska socialsekreteraren i enlighet med metoden sträva efter att länka unga vuxna till Maria Ungdom
och andra beroendemottagningar, lokal socialtjänst samt projekt Unga vuxna i
hemlöshet. Sammantaget ändras inte metoden, istället undersöks möjligheten att
resultaten påverkas positivt om man ändrar klientunderlaget i samband med aktuell polisgrupps ingripanden. Detta ”projekt i projektet” ses som ett komplement till
ordinarie verksamhet i projektet och som ett underlag för höstens planering. Det är
tydligt att gruppen unga vuxna inte är homogen, det gemensamma är att de missbrukar, den sociala situationen avseende boende, sysselsättning och nätverk samt
kriminalitet och psykisk ohälsa varierar stort. Därför valdes två polisgrupper med
olika målgrupper men med fokus på åldersgruppen och missbruk. Resultatet
kommer att presenteras för styrgruppen efter sommaren.
Utifrån dessa olika åtgärder förväntas andelen unga vuxna som aktualiseras i
MUMIN-samarbetet bli avsevärt högre under år två än under det första året.


Utveckla samverkan mellan olika aktörer för målgruppen.

Ett forum med möten för aktörer som arbetar med målgruppen unga vuxna har
skapats i samarbete med projekt Unga vuxna i hemlöshet. Forumet har fokus på
vårdkedjor och är ett utrymme för reflektion och för att lära mer om målgruppen. I
nuläget ingår BAS, Capio Maria, Maria Ungdom Beroendecentrum, Unga vuxna i
hemlöshet och Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna. Den Rättspsykiatriska öppenvården har inbjudits men har ännu inte haft möjlighet att delta. Förvaltningens båda projekt håller i detta forum. Hitintills har gruppen träffats två gånger
och ytterligare ett möte planeras senare i maj.
Den 13e april 2011 arrangerade projekt Unga vuxna i hemlöshet och Utvidgat
MUMIN-samarbete för unga vuxna en projektgemensam uppsökarkväll i Stockholms city. Inför denna insats inbjöds gruppchefen från polisens ”Plattangrupp”
till styrgruppen för diskussion kring unga vuxna på Sergelstorg. Insatsen syftade
till att under en kväll gemensamt fokusera på målgruppen samt att verka för att
implementera projektens förhållningssätt och metoder i de ordinarie verksamheterna. Följande verksamheter inbjöds; Uppsökarenheten för vuxna, Ungdomsjouren, polisens ”Plattangrupp”, en medarbetare från vardera projekt samt Lugna Ga-
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tan. Utöver detta var Stockholms socialjour samt Hemlöshetsjouren informerade
om insatsen och förberedda på att handlägga eventuella ärenden.
Målen för insatsen var att;
1. Observera och kartlägga målgruppen i miljön med särskilt fokus på unga
kvinnor.
2. Möjliggöra direkt länkning till projekt Unga Vuxna i hemlöshet från Ungdomsjouren, Uppsökarenheten för vuxna samt Klara Närpolis (Plattangruppen).
3. Samla in aktuell information om målgruppen från de olika verksamheterna.
4. Underlätta ansökan om akut logi vid Socialjouren och Hemlöshetsjouren.
Innan uppsökarkvällen delades ett antal frågor kring målgruppen ut till inbjudna
aktörer. Under kvällen rapporterades de insatser som gjordes för målgruppen separat. Resultatet från denna kväll redovisas för styrgruppen i början av juni.


Att inventera befintliga vårdresurser för unga vuxna på stadens stadsdelar
och sammanställa information kring kontaktuppgifter och organisation.

Arbetet med denna sammanställning pågår.


Sprida Mumin-metoden.

Med detta avses att sprida kunskap om vinsterna med samverkan mellan professionella i missbruksrelaterade ärenden. Utgångspunkten är att eliminera glapp i
klientens ”väg” från polisingripande till etablerade stöd och behandlingsinsatser,
en vårdkedja som fungerar. De professionella som avses är i första hand polis,
socialtjänst och sjukvård. Förhållningssättet i projektet är att i alla sammanhang
sträva efter att sprida kunskap kring detta. Utöver kunskapsspridning i det dagliga
ordinarie arbetet, har strukturerade utbildningsinsatser genomförts, både i form av
föreläsningar och praktiskt arbete;
1. Länskriminalens ungdomssektion har ett uppdrag att sprida sin kompetens
kring ungdomar/unga vuxna och narkotikabrott samt rutinen kring hur ett
MUMIN-ärende handläggs på polisstationen vid Maria Ungdom. Detta
sker exempelvis genom samarbete med lokala polisgrupper samt deltagande i olika insatser. I detta arbete bemannar socialsekreterarna polisgrupperna som vanligt.
2. Söderortspolisen har vid tre tillfällen genomfört Operation Gåsen vilket är
en insats med syfte att hitta ungdomar/unga vuxna som missbrukar canna-
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bis. Arbetet har fokus på samverkan och så kallade kvalitativa arbetssätt.
Under dessa insatser har polisstationen vid Maria Ungdom använts för personer under 20 år misstänkta för ringa narkotikabrott. En socialsekreterare
från projektet har haft i uppdrag att vara Söderortspolisen behjälplig under
dessa insatser. Detta har inneburit möjlighet för socialsekreteraren att sprida kunskap.
3. I samband med Operation Gåsen 2 under hösten 2010 utvecklades ett fördjupat samarbete mellan Skärholmens yttre ungdomsgrupp (poliser) och
ungdomsgruppen i Skärholmen (socialtjänsten) i missbruksärenden. Projektmedarbetarna var dem behjälpliga med kunskap kring MUMIN och
operativt samarbete mellan polis och socialtjänst. Trots att målgruppen
främst avsåg ungdomar under 18 år främjas indirekt arbetet med unga vuxna.
4. Förfrågningar från kommuner kring MUMIN-metoden har resulterat i föreläsningar och seminarier för medarbetare från Haninge och Örnsköldsvik.
En medarbetare har tillsammans med en polis, på SIDAS bekostnad, föreläst och hållit seminarier i olika städer i Vitryssland.
5. Föreläsningar har genomförts på Polishögskolan, Polismyndighetens ungdomsutredar- och narkotikautbildningar.
6. Information om socialtjänsten och MUMIN-metoden för nyanställda underläkare på Maria Ungdom har genomförts.
7. Studiebesök från Citypolisen samt genomgång av MUMIN-rutiner på Maria Ungdom, mottogs av en projektmedarbetare samt överläkare vid Maria
Ungdoms akutmottagning.

UTVÄRDERING
Projektet har ingen extern utvärderare. Projektprocessen granskas av styrgruppens
verksamhetssekreterare och styrgruppen för att säkerställa att projektet löper enligt
plan.
Fokus framtid
Metodansvarig kommer efter sommaren presentera analysen av statistiken i ALP,
över samtliga ärenden aktualiserade under år 2010 vid Stockholms socialjour och
Hemlöshetsjouren i målgruppen 18-25 år. Denna analys kommer att vara viktig för
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hur höstens arbete kommer att utformas och vilka eventuella förslag till åtgärder
som kommer att göras i slutrapporten.
Det fortsatta nära samarbetet med projekt Unga vuxna i hemlöshet med fokus på
vårdkedjor inom socialtjänst, missbruksvård och psykiatri, är av stor vikt för att
kunna utveckla förslag på arbetssätt.
Resultaten från ”projekten i projektet” där socialsekreteraren ges möjlighet att
verka i miljöer där de unga vuxna utgör den yngre delen av målgruppen och färre
barn finns i miljön, kommer ligga till grund för styrgruppens beslut kring höstens
upplägg av arbetet.
Tydligt är att nya grupper unga vuxna som tidigare inte haft kontakt med beroendevård eller socialtjänst nås genom metoden. Dock ska arbetet med att hitta fler
erbjudanden och arbetssätt för den helt omotiverade gruppen fortgå.
Metodutveckling i arbetet med unga vuxna
Under året har projektmedarbetarna rapporterat svårigheter och lyckade exempel
på arbetsgruppens veckomöten. Metodansvarig och projektledaren har haft möten
en gång per vecka för metodutveckling. Justeringar i arbetssätten runt metoden har
redan gjorts som exemplet med broschyren, Cannabisprogrammet i fickformat.
Ytterligare har dagordningen ändrats på arbetsgruppsmötena och arbetet i ”projektet i projektet” har kommit halvvägs. I mötet med de klienter som inte är intresserade av behandling och/eller samtal, frågar socialsekreterarna som de kan få ringa
upp personen dagen efter för att resonera vidare. Några personer i målgruppen har
visat sig ha andra myndighetskontakter såsom en sjuksköterska vid lokal mottagning, socialsekreterare eller liknande. För tillfället diskuteras vilka ärenden som
det skulle vara möjligt att få samtycke för att kontakta denna pågående myndighetskontakt och berätta om polisens ingripande även om klienten inte samtycker
till kontakt med socialsekreteraren i projektet. Detta har provats i några ärenden
med lyckat resultat och till gagn för klientens fortsatta arbete tillsammans med sin
redan etablerade kontakt. Det har också visat sig att möjlighet till uppföljning av
de personer som går in i behandling utanför Maria Ungdomsenhet, är mycket begränsad eller obefintlig.
Tendensen i det resultat som hitintills visat sig i projektet och ”projektet i projektet” är att det krävs lösningar som är en kombination av boende, behandling och
sysselsättning, för att gruppen unga vuxna ska ta emot erbjudande om behandling
och också lyckas fullfölja den. Vissa stadsdelar har paketlösningar som exempelvis Rinkeby-Kista. De stadsdelar som inte har samma organisation eller utbud
skulle kunna ”bygga” liknande lösningar med hjälp av Cannabisprogrammet på
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Maria Ungdomsenhet, vilket är riktat mot målgruppen upp till och med 23 år. Maria Ungdomsenhet genomför behandlingen och stadsdelen har lösningar avseende
boende och sysselsättning. Ytterligare verkar det som om det är lättare för socialsekreteraren att hålla fokus på unga vuxna när socialsekreterare verkar i de polisgrupper som inte har målgruppen ungdomar som prioritet även om man alltid stöter på både tonåringar och små barn i polisens alla olika miljöer. Genom detta arbete har också uppmärksammats missbrukande unga vuxna vilka är mycket kriminella. Dessa har ibland egna familjer där både den unga vuxna kvinnan och barnet
lever i en mycket hotfull och olämplig miljö.
Utifrån resultaten från analysen av statistiken i ALP, över samtliga ärenden aktualiserade under år 2010 vid Stockholms socialjour och Hemlöshetsjouren i målgruppen 18-25 år, kommer ny kunskap kring målgruppen. Denna kunskap kommer
att vara till hjälp i anpassandet och nyanseringen av metoden. Arbetet behöver
nyanseras för att möjliggöra samordning av hela vårdkedjor och göra professionella matchningar.
En hypotes att prova under resterade projekttid är att;
MUMIN-metoden fungerar för den äldre målgruppen avseende att nå unga vuxna
som tidigare inte har nåtts av socialtjänst och beroendevård. Dock skulle målgruppen prioriteras ännu mer om arbetet utfördes i samverkan med olika polisgrupper
som har primär målgrupp unga vuxna/vuxna. Skälet till att samverka med olika
polisgrupper är att det är skillnad på lösningar för missbrukande unga vuxna som
exempelvis ingår i organiserad brottslighet och missbrukande unga vuxna som inte
är kriminella på annat sätt än att de missbrukar.
Metoden fungerar även för att motivera till socialtjänst- och behandlingskontakt
men inte i tillräckligt hög utsträckning. Då det är få unga vuxna som tackar ja till
nybesökstid eller akutbesök på Maria Ungdom är det inte heller nödvändigt att
hålla förhören vid polisstationen på Maria Ungdom för dessa personer. Större fokus bör kanske läggas på andra aktörer och stadsdelarna som den unga vuxna kan
komma att ta emot stöd från.

