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Förslag på förstudie  
 

Stöd till ungdomar med missbruk i kombination med social och eller psykiatrisk 

problematik 

Bakgrund 

Den allmänna uppfattningen hos både huvudmän och myndigheter är att missbruk  

i kombination med social/psykiatrisk problematik ökar hos unga personer. I denna 

grupp finns personer med en mycket komplicerad problematik där enskilda parter 

har svårt att på egen hand möta de behov som uppstår. Huvudmännen har idag inte 

någon verksamhet som har ett samlat ansvar för att möta behoven över tid. Det 

finns därför en stor risk för att dessa personer faller utanför systemet, alternativt 

bollas runt i ett system utan att komma vidare med sina liv. Det är också sannolikt 

att personer med denna komplicerade problematik finns hos samtliga parter inom 

samordningsförbundet varför behov av samordning föreligger.  

Målgrupp 

Målgrupp är ungdomar/unga vuxna i åldern 16- 25 år med missbruksproblematik i 

kombination med social och/eller psykiatrisk problematik, där tillgängliga insatser 

från en enskild part har svårt att matcha behoven. Det är viktigt att inte rigida 

tidsramar och kriterier som begränsar tillgängligheten för de som verkligen har 

behov av stöd.  

Förstudie 

För att få en tydlig samlad bild av nuläget gällande målgruppen behöver en 

förstudie genomföras för att ge ett underlag för fortsatt arbete. Syftet med 

underlaget är att arbeta fram en partsgemensam arbetsmodell med Case 

management som förebild. Detta förutsätter att samtliga parter deltar i utvecklingen 

kring att synkronisera och samordna riktade resurser till målgruppen.  
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Genom att organisera arbetet inom ramen för samordningsförbundet finns det ett 

stort potential att effektivt samordna parternas resurser. På detta sätt skapas en 

flexibilitet som minskar de begränsande faktorer som varje organisation måste ta 

hänsyn till i det ordinarie arbetet.  

Vad vill vi ha svar på  

Hur stor grupp (antal/andel) bedöms finnas hos respektive part ? 

Vilka insatser finns idag ? Hur effektiva upplever man att dessa insatser är ? 

Vilka insatser saknas/efterfrågas idag ? 

Finns det någon specifik problematik som är framträdande hos målgruppen ? 

Hur upplevs ledtiderna ? 

Hur ser man på ett behov av ett samlat ansvar för personer med denna problematik? 

Förslag till beslut 

Att samordningsförbundets styrelse beslutar att tillsätta resurser motsvarade en 

heltidstjänst (40 tkr/md + soc.avg) under 3 månader för att genomföra en förstudie.  

Att förstudien ska bilda underlag för att utveckla arbetsmetoder/modeller 

anpassade för att samordna resurserna och mer effektivt möta den problematik som 

finns hos målgruppen.  
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