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Metoder för att upptäcka och 
samverka kring unga i risk för brott 
och narkotikaanvändning 

 

 
 
 

Innehåll 
Att arbeta förebyggande med barn och unga i 
risk för brottslighet, narkotikabruk och andra 
normbrytande beteenden är ett prioriterat 
område för flera lokala aktörer. 
Socialtjänst, skola, polis och fritidssektor är 
särskilt viktiga för att upptäcka och stödja barn 
och unga i risk och deras familjer. 

 
Länsstyrelserna i Syd bjuder in till en 
kunskapshöjande konferens med fokus på hur 
vi, utifrån kunskap om risk- och skyddsfaktorer, 
kan upptäcka, hjälpa och samverka kring barn 
och unga. Konferensen kommer bjuda på både 
kunskapshöjning kring vilka risk- och 
skyddsfaktorer som vi kan påverka och arbeta 
med, förslag ifrån Socialstyrelsen vad vi kan 
erbjuda för stöd till den unge och dennes familj, 
samt presentationer ifrån Lund och Göteborg 
kring deras samverkan för barn- och unga i risk. 

 
 

Moderator för dagen är Henrik Andershed, 
professor på Örebro Universitet. 

Målgrupp 
Dagen riktar sig till dig som arbetar med barn 
och ungdoms-, eller förebyggande frågor på 
lokal och regional nivå inom kommun, region, 
polis, fritids- och föreningsliv. 

 
Anmälan 
Ni kommer till länken med livesändningen 
genom att klicka på länken nedan! 
 
Metoder för att upptäcka ungdomsbrottslighet och 
narkotikaanvändning 

 
Sändningen går också att se i efterhand. Ingen 
anmälan krävs. 

 
Vid frågor, kontakta 
annie.lees@lansstyrelsen.se  

 
 

Varmt välkomna! 
 

Annie Lees, Länsstyrelsen Blekinge 
Peter Vittnavall, Länsstyrelsen Kronoberg 
Melker Labory, Länsstyrelsen Kalmar 
Izabell Sjöberg, Länsstyrelsen Jönköping 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kronoberg/2021-12-03-metoder-for-att-upptacka-ungdomsbrottslighet-och-narkotikaanvandning.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kronoberg/2021-12-03-metoder-for-att-upptacka-ungdomsbrottslighet-och-narkotikaanvandning.html
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  Program  

9.00 Inledning 
Annie Lees, Brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen i Blekinge & Henrik Andershed, Professor, 
Örebro Universitet 

Några inledande ord om vikten av att skapa en välfungerande samverkan kring barn 
och unga i risk utifrån kunskap om risk- och skyddsfaktorer. 

 
9.15- 11.00 Risk- och skyddsfaktorer 
Henrik Andershed, Professor, Örebro Universitet 

Vilka risk- och skyddsfaktorer hos barn och unga går att påverka och hur kan vi 
samverka kring dem för att minska risken för att barn och unga ska utveckla 
normbrytande beteenden? 

11.00-11.15 Paus 

11.15- 12.00 Socialstyrelsen rekommendationer för insatser 
Jenny Jakobsson, Utredare, Socialstyrelsen 

Presentation av Socialstyrelsens stöd till kommunernas socialtjänst kring vilka insatser som kan ges 
för att hjälpa barn och unga och deras familjer. 

 
12.00-13.00 Lunch 

 
13.00- 14.00 SSPF- Skola, socialtjänst, polis och fritid 
Jan Wikström & Stefan Alberg, SSPF koordinatorer, Göteborg stad 

Presentation av hur Göteborgs stad arbetar med samverkansmodellen SSPF- skola, 
socialtjänst, polis och fritid. 

 
14.00-14.15 Paus 

 
14.15-15.15 SIG- Sociala insatsgrupper 
Sara Petersson, Enhetschef socialtjänsten Lund, Joakim Nyberg, Kommunpolis Lund 

Presentation av hur Lunds kommun och polisen arbetar med samverkansmodellen 
SIG- sociala insatsgrupper. 

 
15.15-16.00 Tid för lokala diskussioner 
Vilka behov har vi i min organisation att arbeta med detta? Vad blir nästa steg? 

 
16.00 Avslut 

 


