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Prevention 



Utveckla och systematisera det förebyggande arbetet 

Övergripande/strategiskt arbete

Samverkansuppdrag

Samverkansparter: 

• Barn-och ungdoms förvaltningen (grundskola) 

• Kultur-och Fritid ( ex ungdomsgårdar och fältare)

• Utbildnings förvaltningen (gymnasiet)

• Civilsamhället (bostadsbolag, föreningsliv, religiösa samfund)

• Trygghetscenter (brottspreventionssamordnare, EST)

Samordnar UPH-medel och vissa projekt 

2 st preventionssamordnare (IFO) 



IFOs förebyggande arbete
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Preventionsarbete på olika nivåer  

indikerad

selektiv

universell

Sspf-junior 10-12år 

Sspf-individ 13-22år

Mini Maria 

SSPF-grupp

Våldsprevention i förskolan

Ungdomsmottagningen

Familjecentral   

Valsta Gruppen, 

Stadsdelsmammor 



SSPF

SSPF-junior SSPF-individ SSPF-grupp

• 10-12år

• Samverkan mellan 

socialtjänst och skola 

• 13-22år

• Möten en gång i 

månaden 

• Alla aktörer kan 

aktualisera till forumet

• Träffar en gång i 

månaden

• Lägesbild och planerar 

gemensamma insatser 

på gruppnivå 



• Valsta blir ett riskområde december 2021

• Sigtuna får stadsbidrag mars 2022

• Preventionssamordnare tar fram förslag på insats

• Insats godkänns av social hållbarhetsgruppen och ledningsgrupp 

• Insatsen får namnet Valstagruppen  

• Rekrytering påbörjas, projektledare anställs juni 2022

• Valstagruppen är fulltaliga och påbörjar arbetet augusti 2022 

Valstagruppen 



• Arbetar dag-och kvällstid 

• Är ute på fältet, skolor och har arbetsplats i kommunhuset

• Första linjens socialtjänst  

Valsta gruppen 

Projektledare 

Enhetschef, 

utredningsenheten 

Fältande kurator Fältande kurator 
Fältande

socialsekreterare 

Fältande

socialsekreterare 

IFO

Fältande kurator 



• Syftet med projektet är att stötta ungdomar och deras familjer för att i tidigt skede bryta och förebygga 

normbrytande beteende och utvecklandet av en kriminell livsstil. Dels genom individriktade insatser, men 

även genom ett brett arbete i området och att genom skolorna i tidigt skede fånga upp och arbeta 

preventivt mot våld, droger och kriminalitet. Projektet syftar även till att minska nyrekrytering av 

kriminalitet och verka brottsförebyggande i Valsta.

Syfte



• Valstagruppen kommer att arbeta mot målgruppen unga 10-20 år som redan har eller riskerar att hamna i 

kriminalitet eller annat normbrytande beteende. Valstagruppen kommer även arbeta mot de ungas 

vårdnadshavare och andra i deras nära nätverk. 

• Utökad målgrupp:

• Valstagruppen kommer även finnas tillgänglig för resterande invånare som en del av servicesatsning i 

kommunen samt kunna stötta både äldre eller yngre invånare att komma till rätt instans inom kommunen 

för rätt stöd.

Målgrupp



• Viss myndighetsutövning med snabba biståndsbeslut och korta beslutsunderlag.

• Rör sig i områdena där ungdomarna befinner sig. 

• Bygger relation med och beviljar snabba bistånd till ungdomar och deras föräldrar.

• Knyter kontakt och erbjuder stöd tidigt till föräldrar. 

• Föräldraträffar och gruppmöten på mötesplatsen i Valsta Centrum.

• Stöttande och motiverande funktion – Stöttar ungdomen vid ’ordinarie’ utredningar. 

• Närvarande vid riskhelger och evenemang

• Medverka vid förhör

• Stöttar familjer snabbt vid kris

Arbetssätt



Oktober
Förfina grundprocesserna:

1. Nya ärenden.

2. Utredningar/biståndsbeslut

3. Samtalsstöd

4.Generell samverkan

Preventionsarbete skola, 
planering

Relationsskapande fältande

Övningar skyddsbedömning

Påbörja ett individärende

November

Preventionsarbete skola, 
utformning

Börja jobba strukturerat i ett 
individärende

Grundstruktur för 
socialtjänstarbete

Utredarna skriver 
testutredningar

Schemaläggningen klar

December

Grundverksamheten är igång

Preventionsarbete skola igång

Utvärdering av schemat

Process


