Regeringsuppdrag
Fem punkter om projektet

• Ett regeringsuppdrag med syfte att minska
ungdomsbrottsligheten

Läs mer på polisen.se

Dagens ungdomar är framtidens
vuxna. Vi vet att tidiga och tydliga
insatser mot ungdomars brottslighet mot
verkar allvarlig kriminalitet i framtiden.

• Målet är att utveckla samverkansmetoder
och stärka det sociala nätverket kring ungdomar

Därför arbetar vi inom Polisen med att
utveckla vår förmåga att identifiera ung
domar som riskerar att hamna i en kriminell
bana. Vi ska också, inom ramen för vår
verksamhet, bidra i det fortsatta arbetet
för att stödja och hjälpa den unge.

• Projektet pågår t o m den 31 oktober 2012

Rikspolischef Bengt Svenson

• Projektet genomförs i 12 pilotområden
• Huvudansvaret för arbetet i de sociala insatsgrupperna ligger på socialtjänsten i den kommun 		
där den unge bor

Produktion: Rikspolisstyrelsen 2012
Tryck: RPS Tryckeri

www.polisen.se
Ring 114 14 till Polisen

Projektet
sociala insatsgrupper

• Vi vet att tidiga insatser ökar möjligheterna
till ett bra liv – ändå dröjer det ofta innan
samhället agerar.
• Vi vet att samverkan mellan myndigheter är
en förutsättning för att hjälpa unga på glid
– ändå murar vi in våra verksamheter och
skyller på sekretessen.
• Vi vet att varje ungdom har en unik situation,
behöver behovsanpassat stöd och framförallt
bör undvika dåligt sällskap – ändå erbjuder
vi färdigpaketerade lösningar och placerar
”problembarn” i samma klass och vid samma
inrättningar.
Det nationella projektet med sociala insatsgrupper river sekretessmurar och trotsar
invanda arbetssätt!

Så här fungerar sociala insatsgrupper
Socialtjänsten har ett övergripande ansvar,
såsom att:
• Välja ut vilka unga som ska ingå i de sociala
insatsgrupperna
• Motivera de unga/vårdnadshavare att lämna
samtycke till informationsutbyte mellan berörda 		
myndigheter
• Knyta berörda myndigheter, aktörer och
organisationer till arbetet
• Ta fram individuella åtgärdsplaner för beslut
• Följa upp att åtagandena i planen genomförs
Polisen bidrar med sin verksamhet på det sätt som
bäst motsvarar den unges behov. Vad polisen ska
göra specificeras i den individuella åtgärdsplanen.
Exempelvis; rapportera till den sociala insatsgruppen
om nya brottsmisstankar samt bevaka och rapportera om umgänge med olämpliga personer.

Förutsättningar
• Socialtjänstens engagemang och vilja till
samarbete
• Ungdomar/familjer måste ge sitt samtycke till
informationsutbyte mellan berörda myndigheter
• Arbetet sker strukturerat, uthålligt och fokuserat
Syfte med satsningen
Hitta fungerande samverkansformer för myndigheter som har ansvar för och kan hjälpa ungdomar
som hamnat snett att hitta tillbaka till den rätta
vägen igen.
Mål med satsningen
Att – på lång sikt – motverka rekrytering och
underlätta avhopp genom ett förstärkt socialt
nätverk kring individen.
Slutsatser hittills
• Sociala insatsgrupper erbjuder tidiga insatser,
vilket ökar möjligheterna till ett bättre vuxenliv
• Sociala insatsgrupper leder till ökad samverkan
mellan olika myndigheter och aktörer
• Sociala insatsgrupper möjliggör individuella
lösningar, anpassade till den unges behov
• Sociala insatsgrupper motiverar ungdomar
att avhålla sig från kriminalitet

