ffl Stockholms
V stad

.Polisen
2020-02-28

Bilaga 2 - Åtgärdsplan för gemensamma prioriteringar
Beskrivning och disposition
Åtgärdsplanen utgår ifrån de prioriterade samverkansområdena som stadsdelsförvaltning,
utbildningsförvaltning och lokalpolisområde har enats om med utgångspunkt ur den
gemensamma lokala lägesbilden. Hänsyn har tagits till de övergripande pnoriteringar
staden gjort tillsammans med polisregionen. Respektive prioriterat samverkansområde har
ett antal aktiviteter kopplat till sig. Samverkansåtagandena och tillhörande aktiviteter är
strukturerade enligt nedan.
1. Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden

1.1 Platssamverkan
1.2 Trygghetsinventeringar
1.3 Helgsamverkan
2. Unga i risk för kriminalitet och unga brottsaktiva individer
2.1 Samverkansforum SSPF
2.2 Allvarssamtal
2.3 Gemensam tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljning
2.4 Sociala insatsgrupper - Unga vuxna
2.5 Sociala insatsgrupper- Ungdom (under 18 år)
3. Särskilt utsatta brottsoffer
3 .1 Våga anmäla, våga vittna
3 .2 Bedrägerier mot seniorer

Uppföljning av aktiviteter
I respektive aktivitet finns en sammankallande. Arbetsgruppen för respektive aktivitet
har ansvar för att aktiviteten genomförs och följs upp gemensamt. Den sammankallande
har ansvar för att redovisning av uppföljning sker och görs tillgänglig för lokal
beredningsgrupp. Uppföljning sker per tertial i detta dokument under respektive
aktivitet, se bilaga 6 "Uppföljningsplan".

Diarienummer·
Lokalpolisområde Farsta: Al0S.757/2020
Farsta Stadsdelsförvaltning: FAR 2020/105
Utbildningsförvaltningen. 171-1972/2020
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1. Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
Övergripande mål och syfte

Lägesbild

Minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten för
de som bor, verkar och vistas i stadsdelsområdet. Utveckla
det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
genom samverkan i särskilt prioriterade geografiskt
avgränsade områden som identifierats som otrygga.
De flesta av stadsdelarna i Farsta stadsdelsområde upplevs
som trygga. Vissa avgränsade områden inom några
stadsdelar upplevs dock som otrygga och har en högre grad
av brottslighet. Lägesbilden visar att otryggheten och
anmälda brott är koncentrerade till specifika geografiska
områden. Polis och stadsdelsförvaltning behöver därför
lägga resurser både på kort och lång sikt på dessa områden.
De områden som är aktuella kan skifta under året, därför
behöver en kontinuerlig avstämning av lägesbilden göras för
att justera var fokus ska vara.

Ev. Strategidokument/Policy

1.1 Platssamverkan
Beskrivning och syfte

Platssamverkan bidrar till en förbättrad dialog och samverkan
mellan lokalsamhället och myndigheter. Platssamverkan i vidare
mening pågår kontinuerligt. Denna aktivitet berör
platser/situationer som kräver en förstärkt insats. Formatet ser
olika ut beroende på situation, ett exempel är förstärkt
avvikelserapportering och efterföljande insatser.
Vid behov ska arbetsgrupper sammankallas där varje deltagare
delger sin aktuella lägesbild inom det aktuella området.
Arbetsgruppen ska identifiera och föreslå åtgärder som berör
både situationen och social prevention samt följa upp att
åtgärderna.

Ev. Mätbara mål

Löptid
Mötesfrekvens
Sammankallande

Arbetsgruppen ska också beakta synpunkter som inkommit från
Tyck-till" appen, vid av stadsdelen genomförda trygghetsmöten
för medborgare och eventuella trygghetsenkäter. Inom ramen för
platssamverkan kan trygghetsinventering (1.2) göras.
Minst en plats/situation per år.
80 % åtgärder (av totalt överenskomna inom professionen) som
har genomförts efter 9 månader.
Enkät med aktörerna som är involverade i platssamverkan kring
nöjdhet efter genomförda åtgärder.
Tillsvidare, vid behov.
Behovsanpassat.
SDF, avdelningschef stadsutveckling

Diarienummer·
Lokalpolisområde Farsta: AI0S.757/2020
Farsta Stadsdelsförvaltning: FAR 2020/105
Utbildningsförvaltningen. I 7 1-1972/2020
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SDF kontakt
SDF övriga deltagare
SDF åtagande
Polisen kontakt
Polisen övriga deltagare
Polisen åtagande

Övriga deltagare

Finansiering
Kommunikation

Avdelningschef stadsutveckling
Varierar beroende på område och situation.
Sammankalla till planeringsmöte, samordna genomförande, följa
upp insatserna och återkoppla till berörda aktörer
Kommunpoliser
Områdespoliser eller annan lämplig personalresurs, beroende på
område och situation.
Närvara vid arbetsmöten samt utföra aktiviteter vid behov.
Samordna polismyndighetens olika resurser och kommunicera
internt. '
Varierar utifrån behov, exempelvis:
- Kommunala bostadsbolag
- Företagarföreningar i området
- Lämpliga fackförvaltningar i Stockholm stad
- Bostadsrättsföreningar
- Hyresgästföreningar
- Parkeringsbolag
- SL, Keolis, MTR och övriga kollektivtrafikaktörer
- Bevakningsföretag
- Fastighet och butiksägare
- Föreningar och civilsamhälle
Respektive part bär sina egna kostnader. Finansiering av insatser
sker av respektive sakägare.
Enligt upprättad kommunikat10nsplan.

Uppföljning Tl (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomfortsr)
Uppföljning T2 (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomfortsr)
Verksamhetsberättelse
(Har målet/syftet nåtts?
Vilka aktiviteter har
genomfortsr)
1.2 Trygghetsinventeringar
Beskrivning och syfte

Trygghetsinventering syftar till att hålla området tryggt och i gott
skick. Inventeringen utförs av de som i sin profession har
möjlighet att påverka miljön. Därtill erbjuds även möjlighet för
allmänhet att lämna synpunkter om vad som kan öka tryggheten i
området. Detta genom exempelvis trygghetsvandring på karta, i
fält eller medborgarmöte. Under inventeringen noteras platser
och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli
brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som
3 av 14
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bidrar till problem.

Ev. Mätbara mål

Löptid
Mötesfrekvens
Sammankallande
SDF kontakt
SDF övriga deltagare
SDF åtagande

Polisen kontakt
Polisen övriga deltagare
Polisen åtagande
Övriga deltagare

Finansiering
Kommunikation

I processen ingår att ta fram förslag på lösningar.
Trygghetsinventeringen ligger sedan till grund för åtgärder med
tidsram för uppföljning. Trygghetsinventering kan genomföras
som en del av platssamverkan ( 1. 1 ).
Minst en trygghetsvandring per år.
Minst 80 % åtgärder (av totalt överenskomna inom professionen)
som har genomförts efter 9 månader.
Tillsvidare.
Vid behov.
SDF, avdelningschef stadsutveckling
Samordnare stadsutveckling
Varierar beroende på område.
Inventera vilka aktörer som behöver vara med, sammankalla
dessa, tillsammans med övriga aktörer ta fram rutt för vandnng,
protokollföra och följa upp åtgärder.
Kommunpoliser
Ornrådespoliser eller annan lämplig resurs.
Närvara under trygghetsvandringen, föreslå lösnmgar och bistå
med brottsstatistik.
Varierar utifrån behov, exempelvis:
- Nattvandrargrupper
- Kommunala bostadsbolag
- Företagarföreningar i området
- Lämpliga fackförvaltningar
- Bostadsrättsföreningar
- Hyresgästföreningar
- Parkeringsbolag
SL, MTR, Keolis, Veolia, övriga kollektivtrafikaktörer
- Bevakningsföretag
- Fastighet och butiksägare
- Föreningar och civilsamhälle
Respektive part bär sina egna kostnader. Finansiering av insatser
sker av respektive sakägare.
Enligt upprättad kommunikationsplan..

Uppföljning Tl (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomfortsr)
Uppföljning T2 (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomförts?]
Verksamhetsberättelse
Diarienummer
Lokalpolisområde Farsta: Al0S.757/2020
Farsta Stadsdelsförvaltning: FAR 2020/105
Utbildningsförvaltningen: 1. 7 1-1972/2020
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(Har målet/syftet nåtts?
Vilka aktiviteter har
genomförts?)
1.3 Helgsamverkan
Besknvning och syfte

Syftet är att samordna helgens brottsförebyggande och
trygghetsskapande resurser i stadsdelsområdet och ge goda
förutsättningar för samverkan ute på fältet.
För att få till en bra samverkan under helgerna samlas lokala
aktörer till ett operativt samverkansmöte fredagskvällar.
Tillsammans kan deltagarna dra nytta av varandras professioner.
Förutsättningen för en bra samverkan bygger på ett etablerat
kontaktnät som präglas av kontinuitet, kunskap och förståelse för
varandras roller och samsyn krmg områdets lägesbild.
Vid helgsamverkansmötena delger deltagarna varandra
information om:
- hur problembilden ser ut.
- hur veckan som gått har varit
- vad som kan förväntas inför aktuell helg
- hur man kan stötta varandra.

Ev. Mätbara mål

Löptid
Mötesfrekvens
Sammankallande
SDF kontakt
SDF övriga deltagare
SDF åtagande
Polisen kontakt
Polisen övriga deltagare
Polisen åtagande
Övriga deltagare

Helgsamverkan ska ske på minst 40 av årets helger.
Att majoriteten av deltagande aktörer upplever samverkan som
meningsfull med utgångpunkt från syftet. Följs upp _på årsbasis.
Tillsvidare.
Varje fredag med undantag för perioder då många aktörer är
lediga.
Kommunpolis
Samordnare Farstalyftet
Fältassistenter, fritidspersonal
Delta i helgsamverkan. Tillhandahålla lokal.
Kommunpolis
Gruppchef med personal
Delta i helgsamverkan.
Nattvandrarna
Svenska Kyrkan
Polisens volontärer
Stockholms stads mobila ordnmgsvakter
Farstalyftet
Ordningsvakter Farsta centrum
Övriga organiserade frivilligorganisationer, exempelvis föräldraoch grannsamverkansföreningar.

Diarienummer·
Lokal polisområde Farsta: Al 08. 757/2020
Farsta Stadsdelsförvaltning: FAR 2020/105
Utbildningsförvaltningen: I 7 1-1972/2020
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Finansiering
Kommunikation

Respektive part bär sina egna kostnader. Finansiering av åtgärder
sker av respektive sakägare.
Enligt upprättad kommunikationsplan.

Uppföljning Tl (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomförts?)
Uppföljning T2 (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomförts?)
Verksamhetsberättelse
(Har målet/syftet nåtts?
Vilka aktiviteter har
genomförts?)

2. Unga i risk för kriminalitet och unga brottsaktiva individer
Övergripande mål och syfte

Lägesbild

Syftet är att (1) tidigt upptäcka och gemensamt agera
gällande ungdomar som riskerar att hamna i ett kriminellt
beteende, (2) förebygga och förhindra nyrekrytering till
kriminella gruppenngar samt (3) hjälpa motiverade, unga
och unga vuxna, i kriminalitet att lämna den kriminella
livsstilen.
På vissa platser i stadsdelsområdet har det i
medarbetardialoger uttryckts en oro gällande nyrekrytering
av yngre individer till befintlig kriminell verksamhet som
äldre ungdomar är aktiva i. Påtryckningar med hot och våld
eller lockelser i form belöningar gör att yngre blir
involverade i en kriminell verksamhet. Kopplat till de
drogscener som finns i stadsdelsområdet ser vi en pågående
rekrytering av yngre till kriminalitet och genom att prioritera
arbetet för att stävja detta kan vi förhindra en utveckling till
tyngre kriminalitet.
Kriminella nätverk har varit ett växande problem de senaste
åren i hela Region Stockholm. En mycket stor andel av de
kriminella nätverken har en påtaglig samhällspåverkan och i
den miljön sker löpande rekrytering av nya individer.
De barn som befinner sig i riskzonen för att hamna i ett
kriminellt nätverk kan ha problem, men ägnar sig egentligen
inte åt brottslig verksamhet. Det är därför viktigt att
samhällets alla tillgängliga resurser kraftsamlar för att
stoppa en icke önskvärd utveckling för de unga. Detta ur
både ett samhällsekonomiskt perspektiv och för att förhindra

Diarienummer
Lokalpolisornråde Farsta: Al0S.757/2020
Farsta Stadsdelsförvaltning: FAR 2020/105
Utbildningsförvaltningen: 1 7 1-1972/2020
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Ev. Strategidokument/Policy

personligt lidande.
Stockholms stads strategi 2019-2020 för att minska risken
för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet.

2.1 Samverkansforum SSPF
Beskrivning och syfte

Samverkansgrupp där skola, socialtjänst, polis och fritid möts.
Tillsammans ska man identifiera trender och tendenser samt
utveckla kontaktvägar mellan myndigheterna och få en ökad
förståelse för varandras arbete.
Forumet ska vara ett aktivt forum där deltagarna bidrar med
information, reflektion och aktivitet. Deltagarna i forumet ska
kunna fungera som ett rådgivande organ till eventuella åtgärder
och insatser.
Mötesupplägg
Nivå 1: Deltagare beskriver lägesbild med fokus på avvikelser
utifrån det egna ansvarsområdet, förändnngar i den egna
organisationen, trender, tendenser samt utvecklar kontaktkanaler
mellan myndigheterna.

Ev. Mätbara mål

Löptid
Mötesfrekvens

Sammankallande
SDF kontakt
SDF övriga deltagare
SDF åtagande

Polisen kontakt
Polisen övriga deltagare
Polisen åtagande

UF kontakt
UF övriga deltagare

Nivå 2: Information och samordning av insatser från respektive
myndighet kring eventuella oroshärdar, information om olika
aktiviteter som anordnas.
Majoriteten av deltagande aktörer upplever samverkan som
meningsfull med utgångpunkt från syftet.
Deltagande aktörer medverkar på samtliga möten.
Tillsvidare
Nio möten per år, en gång i månaden med undantag för
ledigheter samt vid behov då akuta avvikelser uppstår.
Reserverad tid för möten är torsdagar kl. 08:30-10:00
SDF, Enhetschef Barn och Ungdom, socialtjänsten.
Enhetschef Barn och Ungdom utredning, socialtjänsten.
Enhetschef Familj estödsenheten, socialtjänsten. Enhetschef
fritiden.
Sammankallande samt informera utifrån socialtjänstens och
fritidens perspektiv. Identifiera avvikelser tillsammans med
övriga deltagare och föreslå åtgärder utifrån avvikelsen.
Gruppchef ungdomsutredning
Ersättare för gruppchef ungdomsutredning och vid behov
brottssamordnare.
Informera utifrån polisens perspektiv. Identifiera avvikelser
tillsammans med övriga deltagare och föreslå åtgärder utifrån
avvikelsen.
Grundskolechef Farsta
Rektorer för kommunala grundskolor i Farsta, alternativt deras

Diarienummer·
Lokalpolisområde Farsta: Al0S.757/2020
Farsta Stadsdelsförvaltning: FAR 2020/105
Utbildningsförvaltningen: I 7 1-1972/2020
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UF åtagande
Övriga deltagare
Finansiering
Kommunikation
Uppföljning Tl (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomforts ?)
Uppföljning T2 (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomförts")
Verksamhetsberättelse
(Har målet/syftet nåtts?
Vilka aktiviteter har
genomfortsc)
2.2 Allvarssamtal
Beskrivning och syfte

8Polisen
ersättare.
Identifiera avvikelser tillsammans med övriga deltagare och
föreslå åtgärder utifrån avvikelsen.
Fristående skolors rektorer.
Respektive part bär sina egna kostnader.
Enligt upprättad kommunikationsplan,

Identifiera ungdomar i riskzon för att hamna i ett kriminellt
beteende. Stoppa en negativ utveckling för den unge samt
involvera vårdnadshavare i detta.
Genomföra gemensamma allvarssamtal när en orosanmälan, 14
kap. 1 § Socialtjänstlagen inkommit från polisen och
socialtjänsten anser det lämpligt.

Ev. Mätbara mål
Löptid
Mötesfrekvens
Sammankallande
SDF kontakt

SDF övriga deltagare

SDF åtagande
Polisen kontakt
Polisen övriga deltagare
Polisen åtagande
Övriga deltagare

Tillsvidare
Vid uppkommet behov.
Avdelningschef Individ och Familjeomsorg
Biträdande enhetschef på enheten för barn och ungdom. Exakt
vilken biträdande beror på om barnet sedan tidigare är aktuellt
inom socialtjänsten eller ej. Kan vara mottagningsgrupp, barnutredning barngrupperna, ungdom-utredning, ungdom-insats
eller familjevård.
Representant från mottagnmgsgruppen alternativt
ungdomsgruppen vid socialtjänsten barn och enheten för barn
och ungdom.
Socialtjänsten kallar polisen, vårdnadshavare och barn till ett
möte. Genomför sedan allvarssamtal tillsammans med polis.
Gruppchef Ungdomsutredning
Den polis som står bakom orosanmälan till socialtjänsten.
Närvara vid inbjudna allvarssamtal.
- Ungdom

Diarienummer·
Lokalpolisområde Farsta: Al0&.757/2020
Farsta Stadsdelsförvaltning: FAR 2020/105
Utbildningsförvaltningen: I 7 1-1972/2020
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Vårdnadshavare
Eventuellt annan vuxen av betydelse för ungdomen eller
situationen.
Respektive part bär sina egna kostnader.
Hantering enligt rådande sekretesslagstiftning samt Enligt
upprättad kommunikationsplan.

Finansiering
Kommunikation

Uppföljning Tl (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomförts ?)
Uppföljning T2 (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomfortsi)
Verksamhetsberättelse
(Har målet/syftet nåtts?
Vilka aktiviteter har
genomfortsi)
2.3 Gemensam tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljning
Beskrivning och syfte

Förebygga att ungdomar under 18 år får tillgång till tobak, ecigaretter och folköl. Öka kunskapen hos försäljarna för att följa
alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter.
Utföra gemensam tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljning i
stadsdelsornrådet. Val av tillsynsobjekt sker i samråd. Informera
om vad försäljning av narkotikaglorifierande varor kan få för
konsekvenser.
(Utredning pågår (2020) om tillsynsansvaret ska flyttas till
socialnämnden eller ligga kvar som nu på stadsdelsnämnden.)

Ev. Mätbara mål
Löptid
Mötesfrekvens
Sammankallande
SDF kontakt
SDF övriga deltagare
SDF åtagande
Polisen kontakt
Polisen övriga deltagare
Polisen åtagande
Övriga deltagare
Finansiering

Tillsvidare.
Två heldagar per år samt vid uppkommet behov (påkallad
tillsyn).
SDF, Preventionssamordnare
Preventionssamordnare

Initiera två tillsynstillfällen per år samt boka datum i samråd med
polisen.
Gruppchef riktad grupp
Ornrådespolis eller annan lämplig befattningshavare.
Delta vid planerad och eventuellt påkallad tillsyn.
Vid behov andra myndigheter.
Respektive part bär sina egna kostnader.

Diarienummer·
Lokalpolisområde Farsta: AI0S.757/2020
Farsta Stadsdelsförvaltning: FAR 2020/105
Utbildningsförvaltningen: I 7 1-1972/2020
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Kommunikation
Uppföljning Tl (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomförts?)
Uppföljning T2 (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomförts?)
Verksamhetsberättelse
(Har målet/syftet nåtts?
Vilka aktiviteter har
genomförts?)

.Polisen
Enligt upprättad kommunikationsplan.

2.4 Sociala Insatsgrupper för unga vuxna
Beskrivning och syfte
Syftet är att bryta ett kriminellt och destruktivt leverne. Stöd 1 att
komma i sysselsättning eller utbildning.
Ev. Mätbara mål
Löptid
Tillsvidare
Mötesfrekvens
Avstämning en gång i månaden.
Sammankallande
Enhetschef vuxenenheten individ och familjeomsorg
SDF kontakt
SIG-lots
SDF övriga deltagare
Socialsekreterare vuxenenheten
SDF åtagande
Bedöma om en individ är aktuell för en SIG-insats. Planera och
genomföra en individuell utvecklingsplan.
Polisen kontakt
Gru___QQchef utredning vuxna
Polisen övriga deltagare Brottssamordnare
Polisen åtagande
Föreslå och uppmärksamma individer som ska ingå i SIG. Följa
upp och informera SDF om man uppmärksammar att en person
som ingår i SIG inte följer sin "utvecklingsplan".
Övriga deltagare
Jobbtorg, Frivården, Farstalyftet,
Finansiering
Res2ekt1ve part bär sina egna kostnader.
Kommunikation
Enligt upprättad kommunikationsplan.
Uppföljning Tl (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomfjirts?)
Uppföljning T2 (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genonyfprts?)
Verksamhetsberättelse
(Har målet/syftet nåtts?
Vilka aktiviteter har
genomförts?)
Diarienummer·
Lokalpolisområde Farsta: AI0S.757/2020
Farsta Stadsdelsförvaltning: FAR 2020/105
Utbildningsförvaltningen: I 7 1-1972/2020
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2.5 Sociala Insatsgrupper för ungdom (under 18 år)
Beskrivning och syfte
Syftet är att bryta ett kriminellt och destruktivt leverne. Stöd i att
komma 1 sysselsättning eller utbildning.
Ev. Mätbara mål
Löptid
Tillsvidare
Mötesfrekvens
Avstämnmg en gång i månaden.
Sammankallande
Enhetschef Familj estödsenheten
SDF kontakt
SIG-lots
SDF övriga deltagare
Socialsekreterare
SDF åtagande
Bedöma om en individ är aktuell för en SIG-insats. Planera och
genomföra en individuell utvecklingsplan.
Polisen kontakt
Gruppchef utredning ungdom.
Polisen övriga deltagare Förundersökningsledare ungdom. Utredare ungdom.
Polisen åtagande
UF kontakt
UF övriga deltagare
UF åtagande
Övriga deltagare
Fmansiering
Respektive part bär sina egna kostnader.
Kommunikation
Enligt upprättad kommunikationsplan.
Uppföljning Tl (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomförts?)
Uppföljning T2 (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomfortsi)
Verksamhetsberättelse
(Har målet/syftet nåtts?
Vilka aktiviteter har
genomfortsr)

3. Särskilt utsatta brottsoffer
Övergripande mål och syfte

Lägesbild
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Identifiera och ge stöd till brottsoffer som är i särskilt stort
behov av stöd. Syftet är både att ge individerna som är
utsatta en möjlighet att leva ett normalt liv samt att öka deras
benägenhet att delta i utredningar och anmälningar.
Bedrägerier mot äldre är en brottskategori som har ökat i
regionen. Farsta stadsdelsområde har ur ett demografiskt
perspektiv en ganska stor andel äldre vilket får som effekt att
brottskategorin ökar tydligare i Farsta.
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Ev. Strategidokument/Policy

Från polisen, skola och socialtjänst har tydliga signaler
kommit att unga i Farsta samt deras föräldrar är alltmer
ovilliga att anmäla brott samt delta i brottsutredningar. Vi
prioriterar därför arbetet för att utveckla och implementera
metoder som syftar till att stärka brottsoffer och deras
anhöriga.
"Våga anmäla, Våga vittna"

3.1 Våga anmäla, Våga vittna
Beskrivning och syfte

Det finns ett ökande problem med att ungdomar som blir utsatta
för brott inte är benägna att anmäla detta och att det förekommer
att ungdomar och deras föräldrar inte deltar i brottsutredningar.
Det finns en rädsla för vad som kan hända om de anmäler brottet,
i synnerhet om brottsoffer och misstänkt går i samma skola.
När en tjänsteperson får information om att det finns en ungdom
som är brottsutsatt där det finns oro för repressalier så ska denna
kontakta fältassistenterna. Fältassistenterna kontaktar föräldrar
och brottsutsatt för samtycke till att medverka. Efter samtycke
träffas viktiga personer i ungdomens nätverk för att göra en
planering för stöd och ökad trygghet under en period som också
innehåller uppföljning av innehållet av fortsatt stöd.

Ev. Mätbara mål

Löptid
Mötesfrekvens
Sammankallande
SDF kontakt
SDF övriga deltagare
SDF åtagande

Polisen kontakt
Polisen övriga deltagare
Polisen åtagande

Syftet är att öka benägenheten att anmäla brott, minska risken för
påtryckningar och hot mot brottsutsatt samt för brottsutsatta att
medverka i brottsutredningen. Bland annat genom att informera
om vikten av att anmäla och vittna på fritidsgårdar och andra
arenor.
50 % av de ungdomar som erbjuds stödet anmäler brottet och
medverkar i brottsutredningen.
75 % av de som har fått stödet upplever att det har hjälpt.
Pilot under 2020.
Behovsanpassat.
Enhetschef familj estödsenheten.
Fältassistenter familj estödsenheten.
Beroende på koppling till brottsutsatt vad som framkommer för
behov efter att fältassistenter har kontaktat ungdom och föräldrar.
Fältassistenter ska kontakta föräldrar och brottsutsatt, samordna
med övriga parter och följa upp arbetet. Övrig personal som
beroende på fall till fall kan tänkas behöva vara inkluderade är
skolpersonal, fritidsgårdspersonal med flera.
Gru_Qflchef utredning ungdom
Förundersökningsledare ungdom. Utredare ungdom.
Brottssamordnare
Sensor för aktuella fall. Kontakta Fältassistenter vid misstanke
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UF kontakt
UF övriga deltagare
UF åtagande

Finansienng
Kommunikation
Uppföljning Tl (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomfortsr)
Uppföljning T2 (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomfortsr)
Verksamhetsberättelse
(Har målet/syftet nåtts?
Vilka aktiviteter har
genomfortsr)

om behov.
Rektor aktuell skola
Om det finns en koppling till skola är det viktigt att rektor på
skola samt lämplig personal från skolan är insatt och resurssätts
att delta.
Respektive part bär sina egna kostnader.
Enligt upprättad kommunikationsplan.

3.2 Bedrägerier mot seniorer
Beskrivning och syfte
Bedrägerier mot seniorer ökar i hela landet. Aktiviteten riktar sig
till målgruppen direkt. Syftet är att sprida information om
bedragarnas tillvägagångssätt, hur man som enskild kan
förhindra att råka ut för bedrägerier samt var man vänder sig om
man har blivit utsatt.
Ev. Mätbara mål
Löptid
Tillsvidare
Mötesfrekvens
Vid behov.
Sammankallande
Kommunpoliser
SDF kontakt
Samordnare seniorverksamheten
SDF övriga deltagare
Enhetschef hemtjänst norra samt enhetschef hemtjänst centrala
SDF åtagande
Bidra med att nå ut med information om plats och tid för
informationsträffar om konceptet "Försök inte lura mig".
Tillhandahålla lämplig lokal för informationsträffar och vid
behov studiecirklar.

Polisen kontakt
Polisen övriga deltagare
Polisen åtagande

Förmedla information, som tas fram av Polisen i varnande syfte,
till egen personal och aktuell målgrupp. Bland annat genom
hemtjänsten.
Kommunpoliser
Polisens Volontärer
Delta vid informationsmöten om konceptet "Försök inte lura
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mig".
Koordinera studiecirklar i samverkan med Polisens Volontärer.
Sörja för att adekvat utbildningsmaterial finns tillgängligt.
Informera och sprida kunskap till målgruppen,
Stadsdelsförvaltningen och andra om nya tillvägagångssätt
gällande bedrägerier mot seniorer.
Övriga deltagare
Finansiering
Kommunikation
Uppföljning Tl (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomfortsi)
Uppföljning T2 (Har
målet/syftet nåtts? Vilka
aktiviteter har
genomfortsi}
Verksamhetsberättelse
(Har målet/syftet nåtts?
Vilka aktiviteter har
genomförts?)

Res_l)ektive part bär sina egna kostnader.
Enligt upprättad kommunikationsplan.
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