
Samordnat stöd till familjer med 
problematiskt

bruk av alkohol/ droger.
Tyresö

Vårt mål är att säkerställa att barnet/ungdomen 
får den hjälp den behöver, ur ett 

familjeperspektiv.



Maria, 3år, dottern i familjen där 
pappa dricker :

“Mamma ledsen, pappa ledsen, 
Maria ledsen…”



anmälan /ansökan 
inkommer *Checka om familjen 

är aktuell på andra 
enheter. Ta fram 
familjebild på Infotorg.

* Mottagningarna på 
Utredningsenheten 
och Vuxenenheten 
konsulterar varandra. 

* Vid akut oro för 
pågående missbruk-  
gemensamt hembesök
 

Gemensamt besök,
Utredningsenheten, 
Vuxenenheten,
föräldrarna och om 
möjligt barnet.

Statistikblanketten 
lämnas till 
enhetschef som 
sammanställer.

Upptäckt

Statistikblankett 
fylls i efter varje 
förhandsbedömning.



Utredningen 
kommer till 
Utrednings-
enheten 

Enhetscheferna 
och gruppledarna 
gör bedömning 
om gemensamt 
planeringsmöte 
skall bokas in.

Socialsekreterarna på 
Utredningsenheten 
kallar till gemensamt 
planeringsmöte för att 
planera vidare 
samarbete.

 

På Utredningsenheten:
* Samtliga barn som 
uppnått skolåldern skall få 
frågor kring förälderns 
bruk av alkohol/droger.
 
* I dessa ärenden skall 
Audit göras med förälder 
om det inte redan gjorts 
ASI på Vuxenenheten.

PåVuxenenheten:
*ASI-utredning görs.
*I 11:1 SoL dokumenteras 
barnets situation under 
rubriken ”minderåriga 
barn”
 
 

 

Statistikblankett 
fylls i

Enhetscheferna 
tar in 
uppgifterna 
samt granskar 
akter 
kontinuerligt.

Utredning



Insats

Gemensamt 
planeringsmöte 
mellan enheterna 
Vuxen, Utredning och 
Resurs inför tänkta 
insatser.

Enhetscheferna tar in 
uppgifterna samt 
granskar akter 
kontinuerligt.

Regelbundna 
nätverksmöten 
med familjen och 
socialsekreterarna 
på enheterna 
Vuxen, Utredning 
och Resurs hålls för 
att starta, följa upp 
och avsluta 
insatserna.
 

Statistikblankett 
fylls i



Projektärenden
Sedan 16 september 2013 har det kommit in uppgifter om 9 familjer där 
problematiskt bruk av alkohol och droger misstänks. I samtliga ärenden har 
våra mottagningsenheter inlett samarbete.

- gemensamma besök på mottagningsenheten i samtliga ärenden
- barn har varit med vid besöket när det bedömdes lämpligt

I 5 ärenden inleddes utredning kring barnen och samtliga ingår i projektet.
I samtliga ärenden har samarbetet påbörjats.



Framgångar

-Samarbete i alla ärenden i familjer där det förekommer 
missbruk

-Handläggare har ett helhetsperspektiv, ser vinster av 
samarbete

-Erfarenhetsutbyte mellan handläggarna



Fördelar med samarbete

Vid snabbt gemensamt besök på mottagningsenheten för 
barn och unga:

-Direkt, personlig information om Vuxenenheten 
-Snabbare utredning/insats/remiss till 
beroendemottagning
-Information till anhöriga om anhörigstöd
-Färre möten på socialtjänsten



Hinder

-Svårt att hitta tider för gemensamma besök

-Olika kötider på enheterna



Dilemman/framtida utmaningar

-Samarbete med beroendemottagningen kring 
klienter som förnekar missbruksproblem

-Hålla intresset till samarbetet levande även om 
enheterna upplever tidsbrist



Spontana reaktionen kring samarbetet.

Familjer
“Det här (samarbetet) har jag saknat 
tidigare”

“Mötet överträffade 
förväntningarna”

Anhöriga: “Skönt att få hjälp för sin 
egen del”
Ingen av berörda familjer tycker 
hittills att det är konstigt med 
samarbetet.

Socialsekreterare
“Äntligen!”

“Roligt med samarbete”

“Det märks hur mycket kollegorna kan, 
finns mycket kunskap inom grupper”

“Varför har vi inte jobbat så förut?”


