
Att skapa nya insatser 

Maskrosbarn & Umeå kommun 



Organisationen 

•  13 års arbete med stöd till målgruppen 

•  Missbruk, psykisk ohälsa, våld 

•  23 anställda och närmare 100 engagerade 

•  Kontor i Stockholm och Göteborg 

Stödverksamhet 

•  Möter omkring 100 barn i veckan 

•  9 olika stödverksamheter  

•  Rikstäckande och lokalt stöd 

Påverkansarbete 

•  Föreläsningar och utbildningar 

•  Påverkan tillsammans med ungdomarna 

•  Rapporter 

•  Samarbete med kommuner och myndigheter 

•  Remissinstans 



Bakgrund 

•  Utgångspunkter: 

-  Det tar för lång tid innan ungdomar får hjälp 

-  Insatser matchar inte ungdomens behov, få 

insatser för ungdomar 

-  Målfokuserat 

-  Brist på medbestämmande och stöd för 

ungdomens egen skull 

-  Det finns ett mellanrum mellan öppna 

insatser och placering 

•  Varför samverkan med Socialtjänsten? 

•  Tjänstedesign 

 

 

 

 



Stödperson 

•  Ungdomsanpassad version av 
kontaktperson och kontaktfamilj 

•  Kunna höra av sig vid behov 

•  Träffas och prata, göra någonting roligt 
eller sova hos 

•  Relation till trygg vuxen, andrum 

•  Pott med tid 

•  Kunna vara med och bedöma sitt egna 
behov 

 



Drop-in boende 

•  Spridningsfilm – ska släppas i 
sociala medier 

•  Inspelat seminarium 

•  Vad kan vi ge intresserade 
kommuner? 



Där jag bor

Från andra

Utanför hemmet
Lugn och ro

Rutiner

Mat och kläder

Pengar

Få vara ett barn

Prata ut

Kärlek och trygghet

Privatliv – egen plats för mig och mina saker

För mig själv
Vila

Känna och hantera känslorFritidsaktivitet/hobby
Kunna säga nej till saker jag inte villRelationer som jag mår bra avInformation och kunskapInte känna mig ensam

Prata om jobbiga och svåra sakerMöjlighet att få bestämma själv vad jag vill göra
Bearbeta saker som häntTycka om mig själv

Ett annat hem

Någonstans att gå när det är jobbigt hemma

En paus hemifrån

Få vara med och bestämma

Byta miljö

En vuxen att prata med

Gemenskap

Hjälp med skolan

Bli sedd

Någon att göra saker med

Bli skyddad



• Kreativ rekryteringsprocess 

• Utbildning 

• Handledning 

• Tillgång till Stödmaterial 

• Matchning mellan ungdom 
Stödperson 

 

Delar i insatsen 



Hur blev det Umeå? 

•  Utskick via regional utvecklingsledare 

•  Telefonmöten med ett flertal kommuner 

•  Beslut om Umeå 
-  Studentstad 
-  Bra storlek 
-  Högt engagemang 

•  Samarbetet påbörjades maj 2018 
 



•  Kände igen problematiken 

•  Brist på insatser för ungdomar 

•  Satsning i Umeå på att minska placeringar 

•  Vilja att bli bättre 

•  Brist på barn och ungdomars delaktighet 

•  Olika kompetenser och kunskaper 

•  Lära från varandra 

 

Varför Maskrosbarn och 
samverkan med Ideell sektor? 



• Medbestämmande 

•  Pott med tid 

•  Flexibilitet 

•  Kunna höra av sig vid behov 

•  Sova över 

•  Emotionellt stöd 

	

Varför behöver insatsen se ut 
som den gör? 



Vad har vi gjort och vad kommer hända? 

2018 

•  Uppstartsmöte med 

projektgrupp  

•  Workshop med ungdomar 

•  Inventering av hinder 

•  Projektmöten 

•  Möten med chefer 

•  Utformat ram för insatsen 

2019 

•  Utforma utbildning 

•  Rekryteringsprocess 

•  Stödmaterial 

•  Referensgrupp med studenter 

•  Pilot för 2-3 ungdomar 

•  Målet är att kunna bevilja 

insatsen från januari 2020 

 



Utmaningar 

Omorganisering 

Tjänstedesign i offentlig sektor 

Kommunikation 

Beslut i olika led 

Resurser 

Visst ökat tryck av ungdomar 

 



Positiva effekter 

•   En ny syn på delaktighet 

•   Samverkan mellan enheter 

•   En känsla av ”nu gör vi något nytt!” 

•   Förändrat system och gamla mönster 

•   Ökad kunskap åt båda håll 



	
	Frågor! 



		

Kontakta oss gärna! 

Linn Englund 
Linn.e@maskrosbarn.org 

070-4535097 
 

www.maskrosbarn.org 


