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Avsändare

Målgrupp

13-25 år

Ungdomar som har ett problematiskt användande 

av alkohol och droger eller befinner sig i riskzon. 

Anhöriga som är i behov av råd och stöd. 

Råd och stöd till dem som arbetar med unga. 

Öppen 

mottagning 

Ung
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• Våren 2020 gjordes en kartläggning kring målgruppen 13-26 i kommunen. 

• En relativt stor grupp befann sig i riskzon eller i aktivt missbruk. 

• FRÅGA: hur ska vi inom socialtjänsten nå fram till dessa individer?

- Vi behöver arbeta mer förebyggande och komma i kontakt med ungdomar och  

deras föräldrar tidigare. 

Beslut att starta en öppen mottagning där ungdomen och anhöriga lätt och snabbt kan få 

kontakt och stöd. 

Bakgrund

Avsändare
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Bakgrund - en ögonblicksbild
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Vårt fokus

Avsändare

Intern samverkan

- Snabb hjälp

- Rätt hjälp

- Undvika att ”falla mellan 

stolarna”

Tidig upptäckt

- Extern samverkan
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Skola

Ungdomar - Föräldrar - Anhöriga

Myndighet

Ungdom

13-20år
Bistånd

Externa samverkanspartners:
Arbetsmarknadsenheten Kultur och Fritid UngdomsmottagningBUP

Nässjö LärcenterPolis Kommunens  aktivitetsansvar Vuxenpsykiatrin

Myndighet

Vuxen

18-25år
Bistånd

Mottagning
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• Mottagningens förhandsbedömning – vid problematik/oro kring missbruk 

bjuds ÖMU in. 

• Pågående utredning – insats/RoS under utredningstiden

• ”Small – Medium – Large”- utredning

• Råd och service 

- våga möta upp snabbt

- hitta lösningar under tiden. 

Snabbspår

Avsändare

Syfte: Stöd när motivationen finns!
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Samverkan inom organisationen

Avsändare

Framgångsfaktorer för oss: 

 Att ”hålla i” – ständigt arbete

 Tydlig struktur för samverkansmöten. 

 Ej personbundet. 

Fredagsmöten 1h varje vecka.

ÖMU

Deltar 1ggr/mån: 

• Rådgivningsbyrån

• Särskilt utsedda handläggare från socialtjänsten 

(vuxen och barn och unga)

• Gruppledare (från en utredargrupp BoU) och vuxen

Deltar varje termin: 

Chefer från BoU och vuxen (myndighet och öppenvård)
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• Stor målgrupp (vuxna och barn)

• Ställa fler frågor om missbruksproblematik?

• Lämna ut namn/nummer/information?

• Audit/Dudit?

Ekonomiskt bistånd

Avsändare
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Samverkan externt

Avsändare

Skola

Polis

BUP

Ungdomsmottagning

Vuxenpsykiatrin

KAA (kommunens aktivitetsansvar)

Arbetsmarknadsenheten

Kultur och fritid

Nässjö Lärcenter

Skola
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1. Information för all personal på alla skolor (högstadier/gymnasium)

2. Påbörjat information till elever (ex vara på skola, i klassen)

3. Information på vissa föräldramöten

4. Ökad samverkan med elevhälsan

5. Särskild blankett – tydliggöra vårt stöd under 

förhandsbedömning/utredning

Skola

Avsändare

Öka samverkan – tidig upptäckt
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Samverkan externt

Avsändare

Skola

Polis

BUP

Ungdomsmottagning

Vuxenpsykiatrin

KAA (kommunens aktivitetsansvar)

Arbetsmarknadsenheten

Kultur och fritid

Nässjö Lärcenter

Socialtjänst
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Representant(er) från: 

- Polis

- Socialtjänsten

- ÖMU

- Skola

- ”Integration/ungdomscoach”

”Unga i riskzon”

Avsändare

Liten samverkansgrupp (max 10)

13-25

Syfte: 

- Samverka kring ungdomar i riskzon. 

- Riktade insatser. 
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Avsändare

Vad erbjuder vi inom ÖMU?

Enskilda samtal

Familjesamtal

Föräldrastöd

Anhöriggrupp - CRAFT

Motivationssamtal Rådgörande samtal
till samarbetspartners

(anonyma)

Nätverksmöten
Anhörigstöd

Behandling –
anpassat efter behov

Ex: HAP, ÅP, CRA, MI,   

Tonårsföräldragrupp

SYSTEMISKT
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Våra olika grupper

Avsändare

Tonårsföräldragrupp (4 tillfällen á 2h)

Föräldraskap Kommunikation Identitet
Alkohol/droger

/tobak

CRAFT (10 tillfällen á 2h)

Stöd riktat till anhöriga 

som har barn/närstående i 

missbruk
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• Vi behöver uppdatera vårt material!

• Synas på digitala skärmar i kommunen!

• Synas på sociala medier (infomaterial – sponsrade inlägg). 

Informationsmaterial

Avsändare
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Målgruppen är ungdomar mellan 13–25 år som använder alkohol eller droger.

- Vi erbjuder råd och stöd till den unge och dess nätverk.

- Anhörigstöd och föräldrautbildningar vid behov.

- Vi erbjuder även råd och stöd till dig som arbetar med unga.

Välkommen att höra av er!

Vi har telefontid varje tisdag och torsdag kl 13-19.

Tfn: 073- 634 89 82 eller Mail: omung@nassjo.se

Mottagningen bemannas av personal från socialtjänstens öppenvård.


