Dnr: ÖST 2020/630 Bilaga 4
Lokal handlingsplan 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 Östermalms stadsdelsnämnds handlingsplan:
Lokal handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att
barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019 – 2022
Prioriterad
utgångspunkt

Område

Mål och nytta

Metoder och
arbetssätt

Ansvarig

Tidsplan

Enhetschef på
preventionsenheten

20192022

Uppföljning

Främjande och
förebyggande
tidiga insatser:

Systematisk
samhandling

1

Flexibelt
vardagsstöd

Främja skyddsfaktorer
hos ungdomar med
riskbeteende och /eller
riskfaktorer, med syfte
att bidra till att de mår
så bra som möjligt.

Genom samtal och
vägledning (även
fysisk/praktisk samt
psykosocial) tillgodose
den unges behov med
utgångspunkt från den
unges uttryckta behov.

Fältassistenter

Andel unga som
erbjuds och tar
emot stödet årligen
(pinnstatistik hos
familjeenheten).

Ingång till stödet är
genom familjeenhetens
mottagningsgrupp alt.
utredningsgrupp.

Pilot ht-20:
Samforskning
utifrån ett
brukarperspektiv
(efter varje utförd
”insats”): samtal
mellan den unge
och fältassistenter.

Biträdande
enhetschefer på
familjeenheten
Socialsekreterare i
mottagningsgruppe
n resp.
utredningsgruppen

Redovisas i
verksamhetsberättelsen.
Främjande och
förebyggande
insatser:
Föräldraskapsstö
d

Stärka föräldrar vilket
främjar barns hälsa
och utveckling

Tillgängliggöra,
samordna och utveckla
befintliga stödprogram.

Enhetschef
preventionsenheten
Preventionssamordnare
Biträdande
enhetschef
familjeenheten

20192022

Manuell statistik
över antal anmälda
föräldrar, utbildade
gruppledare samt
antal föräldrar som
genomgått
programmen.
Redovisas i
verksamhetsberätte
lsen.

2

Främjande och
förebyggande
insatser:
Lokala
samverkansöverens
kommelser

Prioriterad
utgångspunkt

Område

Förskola, skola
och fritid som
skyddsfaktorer

Inskrivningsgraden
i förskola och
skolnärvaro:
Skolsociala team

Skapa förutsättningar
för ett gemensamt
förebyggande och
trygghetsskapande
arbete.

Mål och nytta

Bidra till att öka
skolnärvaron hos
elever i grundskolan
Bidra till att andelen
elever med

3

Ta fram lokala
lägesbilder och
orsaksanalyser för
målgruppen genom
samhandling i operativa
lokala forum.
Genom samhandling
främja ökad kunskap
om varandras uppdrag,
förutsättningar och
förväntningar.
Metoder och
arbetssätt

Arbetsmetod utvecklas
under 2020 (utifrån
stadens vägledning).

Chef socialtjänstavdelningen i
samverkan med
chef förskole- och
parklekavdelningen
och grundskolchef.

Ansvarig

Enhetschef
preventionsenheten
i samarbete med
enhetschef
familjeenheten

20202022

Tidsplan

20192022

Redovisas i
verksamhetsberätte
lsen.

Uppföljning

Uppföljningsmetod
utvecklas under
2020 (utifrån vald
arbetsmetod).
Redovisas i

gymnasiebehörighet
ökar.

Avdelningschef
socialtjänsten

verksamhetsberätte
lsen 2020.

Grundskolechef
Inskrivningsgraden
i förskola och
skolnärvaro:
Fältverksamhet i
skola tillsammans
med fritid och
ungdomsmottagni
ng

Målet att unga i
stadsdelen ska känna
till vart de kan vända
sig om behov uppstår
samt vad som erbjuds.
Målet är även att,
genom att uppsöka
deras arenor, finnas till
hands för att bidra till
att unga ska må så bra
som möjligt.

Elever i årskurs 6 – 9
erbjuds klassbesök av
fältassistenter, vid några
tillfällen per år
genomförs besöken
tillsammans med
fritidsgård och
ungdomsmottagning.
Information och personkännedom.

Enhetschef
preventionsenheten

20192022

Antal klassbesök
och
informationstillfäll
en som genomförts.

20192022

Andel av de
föräldramöten som
preventionsenheten

Preventionssamordnare
Fältassistenter
Fritidsledare
Kurator

Använda befintligt nytt
material, framtaget för
hela staden.

Föräldramöten på
temat alkohol,
narkotika och
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Stärka
skyddsfaktorerna
föräldrar och skola för

Enhetschef
preventionsenheten

tobak erbjuds via
skolan

att därigenom
förebygga
riskbeteende hos unga.

Preventionssamordnare

deltagit vid där
materialet har
använts
(pinnstatistik
preventionsenheten
).

Fältassistenter

Utvärdering av
föräldramöte, till
föräldrar.
Prioriterad
utgångspunkt
Våldspreventio
n med ett
jämställdhetspe
rspektiv

Område

Mål och nytta

Ansvarig

Tidsplan

Enhetschef
preventionsenheten

20192022

Uppföljning

Vålds- och
könsnormer:

Killmottagning på
ungdomsmottagni
ngen

Främja en god
psykosocial hälsa hos
målgruppen (yngre)
killar
Öka tillgängligheten
av
Ungdomsmottagninge
ns psykosociala stöd
för målgruppen
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Metoder och
arbetssätt

Sprida budskapet via
nya kanaler som t.ex.
idrott.
Öppet för killar en kväll
i veckan
Samgå med fältassistent
vid klassbesök

Kuratorer på
ungdomsmottagningen

Besöksstatistik
(pinnar)
och mätning av
upplevelsen av
bemötande på
mottagningen
(digitalt).
Antal samgåenden
med fältassistent
per år. Besök åk 6

Bryta stigmat kring
psykisk ohälsa hos
målgruppen (yngre)
killar

Prioriterad
utgångspunkt

Område

Mål och nytta

Gruppträffar för att
hantera oro och stress
genom ACT
(Acceptance and
Commitment Training).

Metoder och
arbetssätt

& 7 i två utvalda
skolor.
Åtta ACT-grupper
per år.
Mäts årligen.
Redovisas i
verksamhetsberätte
lsen.

Ansvarig

Tidsplan

Uppföljning

Samverkan mellan
myndigheter och
civilsamhällesaktörer:
Föräldravandring
ar
Civilsamhället

Med vuxennärvaro
stötta ungdomar och
förebygga utsatta
situationer.

Regelbundna
vandringar inom
stadsdelen.
Regelbunden
samverkan mellan
föräldravandrare och
fältassistenter.
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Enhetschef
preventionsenheten,
preventionssamordn
are och
fältassistenter i
samverkan med
kultursekreterare.

Antal genomförda
vandringar.
Samverkan
redovisas i
verksamhetsberättelsen.
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