STÖDBOENDE
Boden är en trevlig småstad med ca 28 000
invånare. Stödboendet är beläget centralt
med tillgång till matbutik, restauranger, bra
bussförbindelser, shoppingutbud, stort kultur och fritidsutbud och närhet till naturen.
På aMHigo stödboende har vi 14 lägenheter, fullt möblerade med möjlighet att
lägga sin personliga prägel med hjälp av
detaljinredning. Lägenheten består av
ett rum med eget kök, badrum och hall.
Vi har kompetent personal med lång erfarenhet av arbete med ungdomar. Vi använder
oss av ett lågaffektivt bemötande och arbetar miljöterapeutiskt och med MI-stödjande
samtal. Personalen arbetar aktivt för att ungdomen ska få en meningsfull skolgång, praktikplats eller arbete. Vid behov har vi möjlighet
att tydliggöra stödbehovet ytterligare genom
utredningar enligt ADAD eller ADDIS-ung.
aMHigo tillhandahåller ett stödboende inriktat på ungdomar mellan 16 till 21 år som är
i behov av bostad, tillsyn eller social träning.

Verksamheten är anpassad till ungdomar
och unga vuxna som snart ska ta steget ut
till ett eget boende.
Vi tar emot ungdomar från olika bakgrunder,
det kan handla om ungdomar som varit placerad i ett annat boende av olika anledningar
som har ett fortsatt behov av stöd innan det
är dags att klara av ett självständigt boende.
Det kan också handla om ungdomar med en
problematisk hemsituation, eller som har en
hedersrelaterad problematik och som behöver en annan boendelösning och ett visst
stöd. Vi tar emot ensamkommande barn.
aMHigo stödboende tar emot ungdomar
med biståndsbeslut enligt SoL, LVU och unga
vuxna med lättare psykiska problem. Vi tar
inte emot personer som är i aktivt missbruk.
Ungdomarna i stödboendet ges stöd i att
upprätthålla eller att söka sysselsättning och
är i behov av stöd, tillsyn, social träning och
struktur under en tid. Stödboendet är ett bo-

ende i egen lägenhet men med gemensamma utrymmen och personal tillgänglig dygnet runt med beredskap under nätterna. Det
ingår alltid en kvalificerad kontaktperson.
Redan från första dagen är det av stor vikt att
ungdomen får rätt resurser för att ges möjlighet att kunna klarar ett liv i eget boende.
Vi anpassar stödet utifrån vad den specifika
ungdomen behöver för hjälp, oavsett om det
handlar om ett väldigt litet stöd eller om det
handlar om specifika öppenvårdsinsatser.
Utöver den individuella tid som planeras
in och fastställs i genomförandeplanen,
erbjuds även gemensam tid. Den gemensamma tiden innehåller utvecklande aktiviteter såsom allmän samhällsinformation, matlagning, läxläsning med mera.
Personalen på stödboendet ser till att ha regelbunden kontakt med ungdomarna, var
tredje dag om inget annat är bestämt, om
ingen kontakt upprättas den fjärde dagen ska
personal gå in i lägenhet med nyckel. Detta

för att kunna säkerställa ungdomens tillstånd
och att hen inte är skadad, sjuk eller annat.
Kostnader
Dygnskostnaden inkluderar boende med
tillgång till personal dygnet runt, individuellt
stöd enligt genomförandeplan och gruppaktiviteter.

Föreståndare
Maria Von Schantz
070 – 557 25 08
maria.vonshantz@amhigo.se

Konsultentstödd familjehemsvård och
förstärkt familjehemsvård.
Om oss
aMHigo tillhandahåller socialtjänsten med
utredningsunderlag för att underlätta matchningen av familjehemmet till barnets behov.
Vi finns tillgängliga för både socialtjänst
och familjehemmet dygnet runt, året om
och är vana med att samarbeta med alla
aktörer kring familjehemmet. Familjehemmet får råd och stöd samt utbildning
och handledning utifrån aktuellt behov.
Placerande socialtjänst får kontinuerlig information om den aktuella situationen,
såväl skriftlig som muntlig. Alla våra familjehemskonsulenter har socionomexamen samt erfarenhet av familjehemsvård.

Handledning till kommunens egna familjehem.
Vi har god erfarenhet i handledning av familjehem, både i grupp eller individuellt. Vid individuell handledning träffar vi familjehemmet
en gång i månaden och har däremellan kontinuerlig kontakt via det sätt som familjehem
och konsulenten finner lämplig, vanligtvis via
telefon eller videosamtal en gång i veckan.
Handledningen syftar till att ge familjehemmen stöd att klara av det uppdrag de åtagit sig, likväl utveckla deras kompetens och
medvetengöra dem om sina egna tankar
kring familjehemsuppdraget samt klargöra vad som ingår i familjehemsuppdraget.

Våra egna konsulentstödda familjehem.
Vi på aMHigo rekryterar, utbildar, stöttar
och handleder våra familjehem och förmedlar sedan tjänster till socialtjänst. Alla våra
familjehem är grundutredda utifrån socialstyrelsens riktlinjer och utbildade utifrån ”ett
hem att växa i”. Vi har även möjlighet att utifrån det specifika barnet rekrytera ett familjehem som matchar just det barnets behov.
Våra familjehem har tillgång till löpande handledning, utbildning för att minska risken för
sammanbrott samt tillgång till stöd dygnet
runt. Utöver det har vi även möjlighet att gå
in med en psykoterapeut om behovet finns.
Vi har ett nära samarbete med barnet eller
ungdomens socialsekreterare och tillhandahåller månadsrapporter för att placerande
kommun ska få insyn i hur uppdraget fortlöper.

Våra egna förstärkta familjehem.
Den förstärkta familjehemsvården ska möta
behovet av att ta hand om barn och unga
med stora behov i en familj istället för på
institution. Familjehemmet har tidigare erfarenhet av att vara familjehem eller har
själva arbetet professionellt med vård och
behandling med barn och unga. En av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid och de får handledning varje vecka.
Kostnader
Dygnskostnaden inkluderar konsulentstöd,
handledning, utbildning, samt arvode och
omkostnadsersättning till familjehemmet. I
ersättningen ingår även samtliga kostnader
vad gäller boende, vård och fritid för den
placerade.

Familjehemsansvarig
Maja Engström
070 – 557 25 88
maja.engstrom@amhigo.se

aMHigo AB är en driven och
kompetent aktör inom socialt arbete.
Vi lägger stor vikt vid det individuella behovet
och det personliga bemötandet.
Vi kan utgöra en resurs för er oavsett vilka behov just
er organisation har eller efterfrågar.

aMHigo är ett familjeägt företag som funnits sedan 2014 och tillhandahåller
socialt arbete i olika former. Vi startade som ett enskilt företag med handledning men har snabbt vuxit oss till ett medelstort företag med flera anställda.
Vi är sammantaget mellan 15 till 20 personer som idag arbetar med olika
anställningsformer från traditionella heltider till timanställda.

