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Riktlinjer för Mobila Teamets insatser

Riktlinjer för Mobila Teamet
För många ungdomar blir det en stor och svår omställning att flytta till ett eget boende efter
att ha bott i kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn. Tryggheten och
vuxenstödet försvinner, den gode mannen/särskild förordnad vårdnadshavare har gjort sitt,
de känner sig vilsna och ensamma, brister i svenska språket, utan socialt nätverk, ny kultur,
nya koder och brister i kunskapen om hur svenska samhället fungerar.
Mobila teamet är en verksamhet för Ensamkommande barn (+18) med syfte att fortsätta ge
ungdomar, tills de fyller 21 år, det stöd de behöver för att klara eget boende
och slutföra sina studier. Personalen på Mobila Teamet ska inte arbeta behandlande utan
stödjande och integrerande.
För att en ungdom ska bli inskriven i 18+ krävs det att:
Före ungdomarna fyller 18 år finns en bedömning och beslut om behov av socialtjänsten
om fortsatt stöd och vägledning och att insatsen påbörjats.
Ungdomarna bor ensamma eller delar lägenhet vilken ska vara ett
andrahandshandskontrakt via kommunens verksamhet för ensamkommande barn.
Ungdomarnas ekonomi ska följa konsumentverkets riktlinjer och betalas ut månadsvis via
utanordning. Månadsbeloppet reduceras enligt modellen i Förordning (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare.
Ungdomarna är i beroendeställning till all personal som har med deras vardag att göra så
länge de är inskrivna på Mobila Teamet. På grund av detta är kraven höga på alla anställda
vad gäller kunskap om etik, känslighet för de etiska problemen och förmågan att handla
och förhålla sig etiskt riktigt.

Lagstiftning
Utifrån Socialtjänstlagen (2001:453) tas det beslut om varje enskild individ behöver
ytterligare stöd efter att den fyllt 18 år
Ungdomar som har fyllt 18 år och beviljats uppehållstillstånd och omfattas av Lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Mobila teamets huvudsakligauppgifter
Mobila teamets insatser skall leda till att individerna får möjlighet till självutveckling för
ett självständigt liv med eget kontakt nät och möjlighet till integrering i samhället. Mobila
teamet skall verka som en mobil enhet som dels träffar de individer som är inskriva vid
enheten i individernas hemmiljö och dels finnas som stöd i Mobila teamets egna lokaler.
Insatserna som erbjuds av 18+ är frivilligt och tidsbegränsat.
Efter insatsperiodens slut görs en uppföljning för att se om målen är uppfyllda eller om det
behöver en förlängning av insatsen eller om nya behov finns.
Personalen träffar den unga vuxna, socialsekreteraren, särskild förordnad vårdnadshavare
(SFV) och kontaktmännen på boendet
Kontaktpersonerna dokumenterar de unga vuxnas utveckling, samt påvisar individens
utveckling enligt den individuella genomförandeplanen samt färdighetskontrollen.
Kontaktpersonen ska kontrollera den unga vuxnas mående och behov kontinuerligt.
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Målsättningen är att få kontakt med varje ung vuxen, endera genom besök eller
telefonkontakt, 1 gång per arbetspass.
Mobila Teamet har också en bil med dubbelkommando för att kunna erbjuda viss hjälp
med övningskörning.

Syfte och mål
Syftet är att individerna ska få vägleding och möjlighet att utvecklas till ett självständigt liv
med egna kontaktnät och möjlighet till integrering i samhället.
Målet är att främja de unga vuxnas möjligheter till ekonomisk och social trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet under hänsynstagande av
deras egna resurser.
Med kunskap och erfarenhet ges individerna bekräftelse, kunskap, trygghet till en god och
konstruktiv utveckling och delaktighet i vårt samhälle. Alla individer är accepterade,
ansvarsfulla, självständiga och stärkta i sin identitet i Sverige när de lämnar 18+
verksamheten.

Personalens funktions nivå
Personalen är integrationsvägledare. Personalen finns tillgänglig för insatser till de unga
vuxna 6 dagar i veckan under dag och kvällstid.

Arbetet sker i samarbete med






Arbetsförmedling
Länsstyrelsen
Kommunala aktörer
Migrationsverket
Övriga relevanta samverkanspartners inom såväl offentlig som privat sektor

Målgrupper
Individer mellan 18 -21 år med permanent uppehållstillstånd (PUT) som via utredning
befunnits ha behov av fortsatt stöd och vägledning under en begränsad tid men inte kräver
dygnetrunttillsyn.

Insatsen
Insatserna i 18+ består av t.ex. individuella samtal, läxhjälp, språkträning,
samhällskunskap, myndighetskontakter, temakvällar, studiecirklar, svenska koder och
boendestöd.

Mobila teamets arbete skall leda till att de inskrivna
individerna skall ta ansvar och visa mognad för att klara av
boende i egen lägenhet. Exempelvis





Ge möjlighet till att individerna skall kunna sköta skolan
Initiera studie- och yrkesvägledning
Ge kunskap i enklare matlagning
Ge kunskap i hur hushållsekonomi sköts
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Ge kunskap i hushållsskötsel och hygien
Ge kunskap i klädvård
Individen skall ta ansvar och passa tider
Individen skall fungera socialt

Tiden individen har insatsen hos mobila teamet inför utsluss i eget boende kan beskrivas
som en trappmodell.

Trappmodell för mobila teamets insatser för individerna
Trappsteg 1. Inskrivning
Trappsteg 2. Göra tillsammans med individen
Trappsteg3. Stötta individen vid behov
Trappsteg 4. Individen kan göra det själv
Trappsteg 5. Utskrivning i eget boende

Mobila Teamets Värdegrund
Respekt… Respekt betyder för oss att vi tar hänsyn och lyssnar till våra ungdomar och
varandra i arbetsgruppen oavsett kön, sexuell läggning. etnisk tillhörighet, hudfärg, språk,
religion, politisk uppfattning eller social ställning.
Ansvar… Ansvar betyder för oss att vi bidrar till att stärka ungdomen att ta eget ansvar
och integreras i samhället.
Trygghet… Vi ska arbeta för att ungdomarna ska känna sig trygg för att kunna utvecklas
till självständiga individer.

Uppföljning av insatsen
Uppföljning görs årligen av insatsen på individ och gruppnivå där resultatet analyseras och
utvärderas. Detta för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet .

Dokumentation
Löpande dokumentation sker utifrån gällande rutin.
Dokumentation i verksamheten ska ske enligt SoL 11Kap 5 §.

Revidering av riktlinje
Enhetschef ansvarar för årlig översyn och revidering vid behov av riktlinjen och att den då
delges kommunstyrelsen för beslut.

