Social insatsgrupp
en arbetsmetod för att motverka ungdomskriminalitet
i samverkan mellan Lunds kommun och Närpolisområde Lund

Arbetsmetoden för sociala insatsgrupper i Lund handlar om hur
kommunen och polisen ska samarbeta och använda vår samlade
kompetens i arbetet med unga som riskerar att utveckla en
kriminell livsstil eller som vill hoppa av ett kriminellt nätverk.
Syftet är att stärka nätverket kring den unge och att tillsammans
arbeta för att stötta ungdomen i alla led: skola, arbete, sociala insatser
och fritidssysselsättning, samt att säkerställa att alla parter vet vad
övriga i nätverket gör.
Inom Lunds kommun är följande förvaltningar delaktiga:
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och
skolförvaltningarna samt utbildningsförvaltningen.

Styrning
En styrgrupp har bildats som ett utskott från befintliga L BRÅ (Lunds
Brottsförebryggande Råd). I gruppen ingår socialdirektör från
socialförvaltningen, förvaltningschefer och direktör från kultur- och
fritidsförvaltningen, skolförvaltningarna och utbildningsförvaltningen
samt Närpolischef i Lund.
Vår tanke: Genom en tydlig ledning skapa förutsättningar för ett
effektivt arbete.
Så här bildas en social insatsgrupp
En arbetsgrupp med sju chefer/samordnare på mellannivå från
polisen och kommunens berörda förvaltningar ansvarar för att
strukturera upp samverkan. Socialtjänsten är sammankallande.
Arbetsgruppen träffas varje månad för att:
• Stämma av nulägessituationen i Lund samt eventuell oro kring
ungdomar/elever och diskutera behov av gemensamma insatser
till exempel utifrån en orossituation i ett visst område.

•

Om en ungdom tillhör målgruppen ska beslut fattas om han/hon
ska erbjudas en individuell handlingsplan.

Kring en individuell handlingsplan bildas den sociala insatsgruppen:
• Av arbetsgruppen utsedd person kontaktar ungdomen/eleven
(om personen fyllt 18 år) eller dennes familj (om personen är
omyndig) för att inhämta samtycke till sekretesslättnad.
• Socialtjänsten utser en samordnare som tar fram en individuell
handlingsplan, i samverkan med de andra aktörerna/
myndigheterna. Handlingsplanen anpassas och förändras efter
ungdomens behov.
• En social insatsgrupp bildas av de personer som står den unge/
eleven närmast. Kan vara: närpolis, lärare, mentor,
ungdomsbehandlare, socialsekreterare, kontaktperson inom BUP,
personal från kultur och fritid. Denna grupp samverkar kring den
enskilde ungdomen/eleven utifrån den individuella
handlingsplanen där vars och ens ansvar ska framgå tydligt.
Samordnaren kallar gruppen till regelbundna möte (minst en gång
i månaden) samt står för uppföljning av den individuella
handlingsplanen.
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Implementering

Metoden med sociala insatsgrupper behöver vara väl känd inom både
kommunen och polisen för att underlätta samverkan. Socialtjänsten
har tillsammans med polisen huvudansvar för informationsspridning
och implementering av metoden.
Arbetsgruppen ska årligen arrangera en samverkansaktivitet för
samtliga berörda i syfte att inspirera och hålla metoden levande.

Allmänt

Varje myndighet bär sina egna kostnader.

Under perioden juni 2011 till oktober 2012 var Lund en av tolv
kommuner i landet som deltog i pilotprojekt Sociala Insatsgrupper.
Projektet styrdes av Rikspolisstyrelsen, som i sin tur fått uppdraget
av Regeringen. Grunden var Carin Götblads utredning ”Kriminella
grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp” (SOU
2010:15).

Kontakt för mer information

Anna Sjöstrand kommunens samordnare
046-35 69 36, anna.sjostrand@lund.se
Joakim Nyberg polisens samordnare
010-561 38 91, joakim.nyberg@polisen.se
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