Lokal handlingsplan för Hägersten-Älvsjö SDN i enlighet med Stockholms stads strategi för
att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019 – 2022
Stockholms stad har arbetat fram en strategi för att minska risken för att barn unga och unga vuxna ska dras
in i kriminalitet. I strategin framgår att stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala handlingsplaner. Nedan
följer den handlingsplan som tagits fram inom Hägersten-Älvsjös SDF.

Prioriterad
utgångspunkt

Systematisk
samhandling

Tidspl Uppfölj
an
ning

Område

Mål och nytta

Metoder och arbetssätt

Ansvarig

Främjande,
förebyggande och
tidiga insatser

Föräldrar har stöd i föräldraskapet

Utveckla
familjecentralen för ökad
tillgänglighet för fler
föräldrar genom digitala
arbetssätt.

20202022

T1,T2
och VB

Främjande,
förebyggande och
tidiga insatser

Unga i riskzon upptäcks tidigt.
Unga har stöd i sitt
”vuxenblivande”.

20202022

T1,T2
och VB

Snabba insatser
inom
myndighetsutövnin
gen
Snabba insatser
inom

Unga som riskerar att återfalla i
brott får stöd att avhålla sig från
kriminalitet.

Ungdomsmottagning i
kombination med
mötesplats för unga i
Liljeholmen skapas i
samverkan med Region
Stockholm
Höja kunskapsnivån
bland socialsekreterare
och chefer om s.k.
strategiska brott.

Avdelningschef
social omsorg
Enhetschef
familjeenheten
Biträdande
enhetschef
öppenvård
Förskola
Avdelningschef
social omsorg
Enhetschef
Ung Fritid
Enhetschef
familjeenheten

20202022

T1,T2
och VB

Enhetschef
familjeenheten

20202022

T1,T2
och VB

Unga som riskerar att återfalla i
brott får stöd att avhålla sig från
kriminalitet.

Bättre nyttja möjligheten
att begära utredning av
polis vid misstanke om
brott som innebär att unga

under 15 år äventyrar sin
hälsa eller utveckling och
polisens utredning kan
antas ha betydelse för att
avgöra behovet av
socialtjänstens insatser

myndighetsutövnin
gen

Snabba insatser
inom
myndighetsutövnin
gen

Tidigt upptäcka unga i riskzon

Se över och utveckla
kontakterna med skola,
förskola, fält och fritid
med syfte att på ett tidigt
stadium få kännedom om
barn och unga med risk
att utvecklas ogynnsamt.

Samordnade
insatser

Ingripa i ett tidigare skede än
när en ansökan till om vård
enligt LVU utanför det egna
hemmet måste göras och på så
sätt ge den unge stöd i att bryta
kriminellt beteende.

Samordnade
insatser

Tätare samverkan och ökad
samsyn på ”fältet”.

Samlad kompetens

Ökad kompetens i hur man bör
arbeta för att minska risken att

Höja kunskapsnivån och
beredskapen att nyttja
möjligheterna med s.k.
mellantvång enl. 22 §
LVU hos
socialsekreterare och
chefer inom
myndighetsutövningen.
Berörda yrkesgrupper
deltar i lokala
gemensamma
utsättningar.
Förvaltningens chefer
och medarbetare deltar i

Enhetschef
Familjeenheten
Biträdande
enhetschef
Mottagningen
Enhetschef Ung
Fritid
Förskola
Enhetschef
Familjeenheten
Biträdande
enhetschef

20202022

T1,T2
och VB

20202022

T1,T2
och VB

Enhetschef
Ung Fritid

20202022

T1,T2
och VB

Chefer och
medarbetare
inom

20202022

T1,T2
och VB

Samlad kompetens

barn, unga och unga vuxna dras
in i kriminalitet.

de utbildningar som
staden erbjuder

Ökad beredskap inom skola och
förskola att på ett tidigt stadium
anmäla oro för barn, unga, få
utbildning om konsekvenser av
våldet samt de hjälp- och
stödinsatser som finns.

Återkommande
utbildningar om
anmälningsskyldigheten
och insatser riktat till
personal inom förskola
och skola

Stärka samhandling och säkra
Lokala
samverkansöverens tidig upptäckt
kommelser

Stärka samhandling och säkra
Lokala
samverkansöverens tidig upptäckt
kommelser

Inrätta en lokal
samordnarfunktion inom
socialtjänstens
myndighetsutövning som
är kontaktperson för
polisen i
samverkansärenden som
rör enskilda barn eller
unga
Inom ramen för SSP ta
fram en rutin för
samverkansteam där
socialtjänst, fält, skola
och polis har en färdig
struktur och rutiner för
att gemensamt fånga upp
unga i mellan- och
högstadiet som är i
riskzonen för
kriminalitet.

FÖRSKOLA,
Familjeenheten
och enheten
Ung fritid.
Enhetschef
Familjeenheten
Enhetschef
RVC Sydväst
Förskolan

20202022

T1,T2
och VB

20202022

T1,T2
och VB

Enhetschef för
2020Familjeenheten, 2022
enhetschef för
enheten Ung
Fritid,
preventionssam
ordnare,
säkerhetssamor
dnare
Enhetschef
RVC Sydväst

T1,T2
och VB

Enhetschef för
Familjeenheten

Prioriterad
utgångspunkt
Förskola,
skola och
fritid som
skyddsfaktorer

Stärka samhandling och säkra
Lokala
samverkansöverens tidig upptäckt
kommelser

Prioriterat område i den
lokala samverkansöverenskommelse mellan
stadsdelsförvaltning och
lokalpolisområde är unga
i riskzonen för
kriminalitet/skolan som
brottsplats

Säkerhetssamordnare
Preventionssamordnare,
Enhetschef för
enheten Ung
Fritid,
Enhetschefen
för
Familjeenheten

Område

Metoder och arbetssätt

Ansvarig

Tidspl Uppfölj
an
ning

Förskola
Resursenheten

20202022

T1,T2
och VB

Enhetschef
Familjeenheten
Biträdande
enhetschefer
familjevården
Enhetschef
RVC Sydväst
Enhetschef
Familjeenheten
Enhetschef Ung
fritid

20202022

T1,T2
och VB

20202022

T1,T2
och VB

Mål och nytta

Inskrivningsgraden Höja andelen inskrivna barn och Genom information och
uppsökande verksamhet.
nå målgruppen med lägre
i förskola och
inskrivningsgrad. Bidra till ett
skolnärvaro
Insatser som
stabiliserar
skolgång och
skolprestationer

Tidig upptäckt och
orosanmälan till
socialtjänsten

långsiktigt och stabilt lärande
och utveckling.
Placerade barn klarar skolan.

Barn och unga i riskzonen får
insatser från socialtjänsten på ett
tidigt stadium.

SAMS – samverkan för
obruten skolgång för
placerade barn och unga.

Upparbetade rutiner inom
förskolan, skola och
fritidsverksamhet för att
konsultera socialtjänsten

20202022

T1,T2
och VB

innan en anmälan görs och Förskolan
för att göra anmälan till
socialtjänsten.

Tidig upptäckt och
orosanmälan till
socialtjänsten

Barn och unga i riskzonen får
insatser från socialtjänsten på ett
tidigt stadium.

Regelbundna
samverkansmöten mellan
socialtjänsten och
stadsdelsområdets
förskolor respektive
skolor för tidig upptäckt
och gemensamt lärande
kring barn som riskerar att
fara illa.

Enhetschef
Familjeenheten
Enhetschef
RVC Sydväst

20202022

T1,T2
och VB

Tidig upptäckt och
orosanmälan till
socialtjänsten

Tidigt upptäcka barn i förskolan
som riskerar att fara illa.

Enhetschef
Bibass

20202022

T1,T2
och VB

Mötesplatser för
unga som
skyddsfaktor

Barn och unga i riskzonen får
insatser från socialtjänsten på ett
tidigt stadium

Fortbildning för
förskolans medarbetare
från Bibassenheten med
syfte att stärka
kompetensen att tidigt
identifiera barn som far
illa eller behöver stöd.
Tydliga rutiner för
samverkan mellan
mötesplats, skola,
socialtjänst och lokal
polis, för att säkerställa en
trygg miljö och att barn
och unga i riskzon
uppmärksammas.

Enhetschef Ung 2020fritid
2022

T1,T2
och VB

Skola och
mötesplatser för

Barn och unga som är
brottsoffer får stöd.

Samverkan mellan skolor,
fältassistenter,
mötesplatsernas personal

Enhetschef Ung 2020Fritid
2022

T1,T2
och VB

och Stödcentrum så att
alla unga brottsutsatta
erbjuds stöd.

unga som trygga
platser

Prioriterad
utgångspunkt
Våldspreventi
on med ett
jämställdhetsperspektiv

Prioriterad
utgångspunkt

Skola och
mötesplatser för
unga som trygga
platser

Unga erbjuds fritidsaktiviteter i
en miljö som är inkluderande
och som stärker hälsa och social
gemenskap.

Aktivt och strukturerat
arbete på alla mötesplatser
för unga med inkludering,
hälsa och omsorg.

Enhetschef Ung 2020Fritid
2022

Område

Mål och nytta

Metoder och arbetssätt

Ansvarig

Tidspl Uppfölj
an
ning

Våldspreventivt
arbete

Minska förekomsten av våld i
nära relationer bland unga
vuxna.

Stärka det uppsökande
arbetet inom RVT/RVC
riktat till unga vuxna som
utövar våld i nära
relationer.

Enhetschef för
RVT/RVC

20202022

T1,T2
och VB

Våldspreventivt
arbete

Minska förekomsten av våld i
nära relationer bland unga
vuxna.

ATV används i arbetet
med unga som utövar våld
i nära relationer.

Enhetschef för
RVT/RVC

20202022

T1,T2
och VB

Område

Mål och nytta

Metoder och arbetssätt

Ansvarig

Tidspl Uppfölj
an
ning

Civilsamhällets aktörer
medverkar till att barn och unga
erbjuds en aktiv fritid och
socialt stöd.

I utvecklingen av en
framtida
ungdomsmottagning i
kombination med en
mötesplats för unga
kommer möjligheten till
samverkan med föreningar

Avdelningschef
social omsorg
Enhetschef
Ung Fritid

Samverkan mellan
myndigheter och
Civilsamhället civilsamhälles
aktörer

20202022

T1,T2
och VB

T1,T2
och VB

och religiösa samfund att
undersökas.

Samverkan mellan Aktivera otrygga plaster, stödja
och störa för att förhindra att
myndigheter och
kriminalitet utvecklas bland unga.
civilsamhällesaktör
er

Utveckla platssamverkan
på otrygga platser med
alla aktörer inkl.
civilsamhället, föreningar,
nattvandrare etc.

Säkerhetssamordnare
Preventionssamordnare
Enhetschef för
enheten Ung
Fritid

20202022

T1,T2
och VB

