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Sammanfattning
Utifrån erfarenheterna från ett tidigare projekt riktat till unga vuxna ansökte och
beviljades förvaltningen under 2009 medel från medelsreserven till två olika projekt för unga vuxna: ”Socialtjänstlots för unga vuxna som befinner sig i hemlöshet” benämnt ”Projekt unga vuxna i hemlöshet eller i riskzon för hemlöshet” och
”Utvidgat MUMIN1-samarbete för unga vuxna”. Målgruppen för projekten var
personer 18-25 år. Projekten avslutades 2011-12-31. Erfarenheterna från dessa
projekt ligger till grund för den vidareutveckling av arbetet som planeras under
2012. En öppen rådgivningsverksamhet med tillgång till jourboende för unga vuxna planeras. En ny projektansökan har därför inlämnats.
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Bakgrund
Gruppen unga vuxna (20-25 år) ökade vid Stockholms akutboenden/härbärgen
mellan år 2004 och 2007. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen beviljades 1,1 mnkr från Länsstyrelsen i Stockholms län till projektet ”Unga vuxna på
härbärge”, som startade i mars 2008. Syftet med projektet var att undersöka varför
målgruppen unga vuxna ökar vid akutboenden/härbärgen. I projektet, som avslutades i maj 2009, gjordes en kartläggning av alla unga vuxna 20-25 år som sökt
akutboende.
Utifrån denna kartläggning ansökte och beviljades förvaltningen under 2009 medel från medelsreserven till två olika projekt för unga vuxna: ”Unga vuxna som
befinner sig i hemlöshet eller i riskzon för hemlöshet” benämnt ”Projekt unga
vuxna i hemlöshet eller i riskzon för hemlöshet” och ”Utvidgat MUMINsamarbete för unga vuxna”.
Sammanfattning av slutrapporten
MUMIN (Maria Ungdom Motiverande Intervention) var ursprungligen ett samverkansprojekt mellan Ungdomssektionen vid Länskriminalpolisen samt socialtjänst och landsting vid Maria Ungdom, men är nu en permanent verksamhet inom
Ungdomsjouren.
Ungdomsjourens arbete inom ramen för MUMIN innebär ett fältförlagt samarbete
med Ungdomssektionen vid Länskriminalen, som omfattar hela kedjan från polisingripande, närvaro vid förhör och fortsatt länkning till lokal socialtjänst och behandlingsinsatser. Det har även innefattat krisstöd, motivationsarbete samt att, i
samarbete med aktuell socialjour, bedöma behovet av akuta insatser. Effekten av
detta samarbete har varit mycket god. Ungdomsjouren har kommit i kontakt med
och identifierat ett stort antal ungdomar, i åldrarna upp till 20 år, som tidigare inte
varit kända för socialtjänsten.
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen beviljades utvecklingsmedel om
3,2 mkr i slutet av 2009 till projekt, Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna.
Den planerade projekttiden var två år. MUMIN-metoden skulle prövas för den
äldre målgruppen: unga vuxna mellan 18 och 25 år i syfte att förebygga missbruk
och hemlöshet. Med MUMIN-metoden avsågs den metod för operativt arbete på
fältet som utvecklats vid Ungdomsjouren och som bedrivs enligt en speciell manual.
Projektet har bedrivits i nära samarbete med projekt Unga vuxna i hemlöshet. Till
många delar är målgruppen densamma. Unga vuxna i hemlöshet arbetar i första
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hand med boendet och ”MUMIN” primärt med missbruket. I ett vidare perspektiv
kan man säga att missbruk ofta är en väg till hemlöshet och kriminalitet. Styrgruppen har varit gemensam för de båda projekten.
Arbetet vid Länskriminalens Ungdomssektion har bedrivits utifrån den metod och
de rutiner som utarbetats inom ramen för den ordinarie verksamheten med den
yngre målgruppen sedan 2007. Projektet har i praktiken inneburit att den befintliga
verksamheten förstärkts och därigenom möjliggjort ett fokus även på den äldre
målgruppen.
Utöver det operativa arbetet avdelades en socialsekreterare för arbete på Socialjouren. Funktionen vid Socialjouren var helt ny och utvecklades under projektets
gång. Syftet var att förstärka vårdkedjan och kopplingen till myndighetsutövande
socialtjänst under jourtid, genom att ge stöd till de operativa socialsekreterarna i
form av behövlig information samt att kunna utreda ansökningar om akut logi från
unga vuxna som aktualiserats i den operativa verksamheten.
Trots att många av de unga vuxna som aktualiserats i projektets operativa arbete
har varit hemlösa eller i riskzon för hemlöshet har ingen av dem varit i behov av
akut logi på jourtid. Utifrån detta fick socialsekreteraren i uppdrag att även handlägga ärenden gällande förhör enligt Lagen om unga lagöverträdare (LUL), med
ungdomar under 18 år vid misstanke om narkotikabrott). Detta resulterade i att det
i samarbete med en inspektör vid Socialjouren utarbetades en rutin för förbättrad
dokumentation och uppföljning till stadsdelarna beträffande förfrågningar om
LUL-förhör.
De unga vuxna som påträffades inom ramen för projektet upplevdes i stor utsträckning som en svårmotiverad grupp av projektmedarbetarna. Många använde
cannabis, men hade vid polisingripandet ingen önskan om att få hjälp för sitt
missbruk. Det uppstod ett behov av att hitta nya sätt att bedriva motivationsarbetet, bl.a. med hänsyn till den ofta mycket korta kontakten under arbetet på fältet.
En broschyr, ”Cannabisprogrammet i fickformat” utarbetades med kontaktuppgifter till vårdgivare inom länet, som arbetar med unga cannabismissbrukare, såsom
Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm (Livsstilsmottagningen) och Capio
Maria.
Projektet har kommit i kontakt med totalt 301 personer, varav 61 (20 %) är kvinnor. Tyngdpunkten beträffande ålder ligger i grupperna 18 och 19 år, och dessa
sammanfaller således med en del av Maria Ungdoms ordinarie klientgrupp.
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136 personer uppger att de inte haft kontakt med socialtjänst och 128 har inte haft
kontakt med beroendevård. 122 personer har tillhört stadsdelsförvaltningar i
Stockholm. Flertalet har bott hemma hos sina föräldrar, men ca 7% har varit hemlösa.
Socialsekreterarna har närvarat vid 168 förhör med unga vuxna. Till skillnad från
förhör med minderåriga närvarar socialsekreterare endast med samtycke.
Totalt har 137 länkningar har genomförts. Länkningar har skett till stadsdelsförvaltningar, Livsstilsmottagningen2, Maria Ungdomsenhet, MiniMarior och lokal
beroendevård.
En inventering av har många unga vuxna 18-25 år som aktualiserats på Socialjouren under 2010 gjordes. Inventeringen visade att 430 personer (42% män och 58%
kvinnor) vänt sig till Socialjouren. 32,6% av kontakterna aktualiserades på grund
av behov av boende.
Slutsatser från projektet
MUMIN-metoden har prövats för målgruppen och har fungerat väl i den meningen
att projektet kommit i kontakt med en stor grupp vuxna med missbruk, som socialtjänsten annars inte hade nått. De unga vuxna är dock mindre motiverade än den
målgrupp som Ungdomsjouren normalt vänder sig till. Framför allt saknas den
yngre målgruppens nätverk som ett stöd i motivationsarbetet. Ett snabbt och samordnat omhändertagande är av yttersta vikt för att en fortsatt kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård ska komma till stånd. I många stadsdelar saknas
uppbyggda vårdkedjor och den samordning av resurser som krävs för att framgångsrikt kunna arbeta med målgruppen och därmed förebygga hemlöshet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstavdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Projektet har arbetat med ett stort antal klienter och länkat med vidare till socialtjänst och beroendevård. Länkningar till Livsstilsmottagningen har fungerat bra.
Länkningen till stadsdelsförvaltningar har varit svårare, eftersom individerna kan
behöva stöd från olika enheter. De skulle behöva mer hjälp på vägen till kontakt
2

Livsstilsmottagningen inom Beroendecentrum Stockholm öppnade i september 2011 och vänder
sig till alla som bor i Stockholms län och som är mellan 18 och 30 år.
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med rätt instans än vad som har kunnat erbjudas inom projektet. Många har också
varit tveksamma till ytterligare kontakt med socialtjänsten, eftersom de inte identifierar sig som missbrukare.
En ny ansökan om projektmedel för 2012 för att vidareutveckla arbetet riktat mot
unga vuxna har ingetts till kommunstyrelsen. Utifrån de gjorda erfarenheterna från
de två projekten för unga vuxna, som avslutades under 2011, vill förvaltningen
pröva en ny modell som stöd för målgruppen. Förvaltningens förslag är att en öppen rådgivningsverksamhet startar under 2012 med tillgång till jourboende för
unga vuxna.
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