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Sammanfattning
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansökte i tertial 2 2009 om projektmedel till projektet ”Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna”. Projektet har under perioden 3 maj 2010 till och med den 2 maj 2011 arbetat med 110 klienter. En
delrapport har utarbetats, som ska skickas till Stadsledningskontoret som redovisning av projektet.
Bakgrund
I samband med tertial 2 2009 ansökte socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
om utvecklingsmedel till två projekt för att förebygga hemlöshet bland unga vuxna. Bakgrunden var att man i tidigare projekt uppmärksammat att antalet unga
vuxna på härbärge ökade. Begärda medel till de två projekten riktade mot målgruppen unga vuxna beviljades.
MUMIN-projektet (MUMIN - Maria Ungdom Motiverande Interventioner) var ett
samverkansprojekt som utvecklats mellan Ungdomssektionen vid Länskriminalpo106 64 Stockholm. Swedenborgsgatan 20
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lisen samt socialtjänst och landsting vid Maria Ungdom, som riktade sig till ungdomar upp till 18 år. I projektet ”Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna”
ville man pröva om metoden även fungerade för att nå målgruppen unga vuxna
18-25 år, eftersom MUMIN-samarbetet varit så lyckosamt för den yngre målgruppen att verksamheten permanentades 2006.
Projektet ”Unga vuxna i hemlöshet” startade i februari 2010 och projektet ”Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna” startade i maj 2010. Båda projekten är
tvååriga och syftar till att förebygga missbruk och hemlöshet bland unga vuxna
mellan 18 och 25 år.
Projektet ”Unga vuxna i hemlöshet” har tidigare utarbetat en delrapport för tiden
februari 2010 till med december 2010, som har presenterats för socialnämnden.
Projektet ”Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna” har nu utarbetat en delrapport för första projektåret, se bilaga 1.
Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna
Projektet ”Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna” är organisatoriskt knutet
till Ungdomsjouren och Stockholms socialjour, men sektionschefen vid Ungdomsjouren är projektledare. I projektet ingår tre projektmedarbetare; två heltidsanställda socialsekreterare som arbetar operativt i samverkan med polis och en heltidsanställd socialsekreterare som arbetar myndighetsutövande vid Stockholms socialjour samt är metodansvarig i projektet.
Projektet startade i maj 2010. Anledningen till den försenade projektstarten var
svårigheter att rekrytera personal.
Uppdraget innebär att arbeta både på individuell- och strukturell nivå. Utöver det
sociala arbetet riktat mot enskilda individer har projektet som mål att
 vidareutveckla MUMIN-metoden för målgruppen unga vuxna
 sprida metoden
 utveckla samverkan mellan olika aktörer för målgruppen
 öka kunskapen kring gruppen unga vuxna både genom information från
operativt arbete och genom analys av statistik samt att
 samarbeta med projektet ”Unga vuxna i hemlöshet”.
Projektets effektmål är att



andelen unga vuxna som grips misstänkta för narkotikabrott inom ramen för MUMIN-samarbetet ska uppgå till 80% samt att
minst 70 % av de som bokats in på en nybesökstid för stöd- eller behandlingsinsatser
också fullföljer och kommer till inbokad tid.
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Effektmålen har inte uppnåtts. Projektmedarbetarna har kommit i kontakt med
18% av de som rapporterats av polisen och 43% av de som bokats in på nybesökstid har kommit. Andelen som tackat ja till besökstid på Maria Ungdomsenhet är
dock liten.
Projektmedarbetarna har arbetat 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 har bedömts vara i riskzon för hemlöshet.
Projektet fungerar när det gäller att fånga upp enskilda individer som inte tidigare
haft kontakt med socialtjänsten och att motivera unga vuxna. 26% av de som
fångats upp är inte tidigare kända inom socialtjänst och beroendevård. I jämförelse
med den yngre målgruppen är det väsentligt svårare att initiera kontakt med socialtjänsten och/eller få till stånd en fungerande behandlingskontakt. Den svårmotiverade grupp som projektet ändå lyckats motivera till fortsatt kontakt har behövt
fortsatt stöd från projektet ”Unga vuxna i hemlöshet”, som fungerar som ett förstärkt stöd för individen i avvaktan att ett mer varaktigt stöd kan erbjudas från
stadsdelsförvaltningar/Enheten för hemlösa. Enheten för hemlösa tar emot personer från 20 år. Upp till 25 år gäller särskilda bestämmelser.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
MUMIN-samarbetet för ungdomar har varit mycket lyckosamt och många tidigare
ej kända har kunnat länkas till stadsdelförvaltningar för vidare insatser. Under det
första projektåret har anpassningar av metoden gjorts för att passa den äldre målgruppen. Projektet har nått 110 personer där en stor andel inte tidigare är kända av
socialtjänst och beroendevård. Metoden har således fungerat för att få kontakt
även med den äldre målgruppen. Den äldre målgruppen är dock mer svårmotiverad, eftersom de inte har ett nätverk av professionella och familjemedlemmar som
automatiskt blir involverade när de grips misstänkta för narkotikabrott. Det har
därför varit svårt att länka den unge vuxne vidare till socialtjänst och/eller till en
fungerande behandlingskontakt. I de fall projektet lyckats motivera till fortsatt
kontakt har dessa personer varit i behov av fortsatt stöd från projektet ”Unga vuxna i hemlöshet” för att kunna etablera kontakt med socialtjänsten. Klienterna har
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exempelvis behövt medföljare till socialtjänsten. Nätverksmöten med klient och
handläggare har också ordnats där den enskildes behov av insatser har diskuterats
och förtydligats.
Metoden behöver anpassas ytterligare under den fortsatta projekttiden för att nå
fler unga vuxna. Möjligheterna att än mer fokusera på erbjudande om vård och
stöd kring missbruk och att tydligare rikta det fältförlagda arbetet tillsammans med
polisen mot vuxna ska därför undersökas under året.
Inom ramen för projektet har bl.a. en informationsfolder i fickformat utarbetats om
cannabisprogrammet, som Maria Ungdomsenhet erbjuder ungdomar i åldern 1723 år med cannabismissbruk. En gemensam uppsökarkväll i Stockholms City arrangerades den 13 april 2011 där polisens ”Plattangrupp”, Uppsökarenheten för
vuxna, Ungdomsjouren och Lugna Gatan deltog. Syftet med insatsen var bl. att
observera och kartlägga målgruppen i city och att särskilt fokusera på flickor/unga
kvinnor.
Förvaltningen anser att det är mycket angeläget att utveckla nya arbetsformer som
på ett effektivare sätt kan fånga upp och motivera unga vuxna i hemlöshet eller i
riskzonen för hemlöshet och att kunna erbjuda lämpligt och lättillgängligt stöd till
unga personer.

Bilaga
1. Delrapport från projektet ”Utvidgat MUMIN-samarbete, Socialförvaltningen,
Karin Norlin Bogren och Pia Bodén, 2011-05-17.

Delrapport från projektet ”Utvidgat MUMIN -samarbete för unga vuxna”

