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Förord

Vi vill tacka Rikspolisstyrelsen för förtroendet att utvärdera den nationella pilotverksamheten 
med sociala insatsgrupper. Men vi vill framför allt tacka all personal i de tolv pilotområdena 
som så generöst och öppenhjärtligt delat med sig av sina erfarenheter och synpunkter från 
det lokala arbetet med sociala insatsgrupper. Utan er hade denna utvärdering inte varit 
möjlig att genomföra!

Filip Wollter, Anders Kassman & Lars Oscarsson 
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Sammanfattning

Rikspolisstyrelsen fick i mars 2011 i uppdrag av regeringen att genomföra en pilotverk-
samhet med sociala insatsgrupper och i tolv kommuner eller stadsdelar initierades lokala 
pilotverksamheter under våren 2011. Målgruppen för sociala insatsgrupper är dels unga i 
riskzon att utveckla en kriminell livsstil och därmed riskerar att rekryteras till kriminella 
nätverk, dels unga som vill lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil. Enligt 
Rikspolisstyrelsens projektplan är de förväntade effekterna av pilotverksamheten att det 
ska utvecklas lokala samarbetsformer mellan polis och socialtjänst kring unga i riskzonen 
att utveckla en kriminell livsstil och att möjligheterna att identifiera denna målgrupp ökar. 
De mer långsiktiga målsättningarna med sociala insatsgrupper är att förhindra nyrekry-
tering till kriminell livsstil samt underlätta för personer att lämna ett kriminellt nätverk.

Slutsatserna från utvärderingen är att lokala samarbetsformer utvecklats i olika hög grad 
i samtliga pilotområden. Däremot har möjligheterna att identifiera unga i riskzonen 
att utveckla en kriminell livsstil inte ökat i någon större omfattning. Inget av de lokala 
projekten säger sig heller ha arbetat med den målsättningen. Gällande de mer långsiktiga 
målsättningarna är det för tidigt att uttala sig om sociala insatsgrupper medfört några 
effekter för målgruppen. Däremot går det att konstatera att de lokala projektområdena 
främst arbetat med målsättningen att förhindra nyrekrytering. Alla pilotområden har 
arbetat mot denna målsättning medan enbart sju områden arbetat med att underlätta för 
personer som vill hoppa av en kriminell livsstil eller ett kriminellt nätverk. 

Om vi ser till regeringsuppdraget så ska utvärderingen belysa hur och på vilket sätt pilot-
verksamheten bidragit till att identifiera, stödja och hjälpa målgruppen. Utvärderingen 
visar att pilotverksamheten enbart i begränsad omfattning bidragit till att identifiera 
målgruppen. Däremot kan man konstatera att de lokala samarbetsformer som utveck-
lats har bidragit till att stödja och hjälpa personer i målgruppen genom det nätverk som 
konstruerats kring individerna. 

Enligt pilotområdena är ett strukturerat samarbete kring enskilda individer ett effektivt 
arbetssätt med målgruppen. Kravet på samtycke och otillräckliga personella resurser på 
polismyndigheten och i kommunerna har dock begränsat antalet unga som kunnat inklu-
deras i de sociala insatsgrupperna. I september 2011 var 23 personer deltagare i en social 
insatsgrupp. I maj 2012 var 91 personer deltagare. Kravet på samtycke har även gjort att 
vissa projektområden inte fått med den målgrupp man önskat, eller fått med få deltagare i 
projektet. Samtliga pilotområden har varit kritiska till målgruppen för pilotverksamheten, 
unga mellan 15 och 25 år, då man menar att brottsförebyggande arbete måste påbörjas 
innan 15 år, och att underlätta för personer som vill hoppa av kriminella nätverk oftast 
har bäst effekt när de är äldre än 25 år eftersom de då själva är mer motiverade.
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1. Inledning

I mars 2011 gav regeringen Rikspolisstyrelsen i uppdrag att genomföra en pilotverksamhet 
med sociala insatsgrupper. Lokala pilotverksamheter skulle enligt uppdraget genomföras 
i mellan sex och tolv stadsdelar eller kommuner runt om i Sverige under projekttiden 15 
juni 2011 till den 31 september 2012. Målgruppen för sociala insatsgrupper är unga mellan 
15 och 25 år i riskzonen att nyrekryteras till en kriminell livsstil eller personer som vill 
hoppa av ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil. Målsättningen med verksamheten 
är att utveckla lokala samarbetsformer samt att öka möjligheterna att identifi era personer 
i målgruppen. Rikspolisstyrelsen involverade under våren 2011 tolv kommuner eller 
stadsdelar samt tillhörande polismyndighet i pilotverksamheten.  Som extern utvärderare 
utsågs Ersta Sköndal Högskola. Denna utvärderingsrapport inleds med en kort bakgrund 
till pilotverksamheten med utgångspunkt i tidigare brottsförebyggande arbete bland 
ungdomar.

Om brottsförebyggande arbete bland ungdomar 
Brottsförebyggande arbete kan ske på väldigt många olika vis, av många olika aktörer 
och rikta sig till många olika målgrupper. Inom kriminalpolitiken skiljs allmänprevention 
och individualprevention åt vid analyser av olika påföljders verkningar. Allmänprevention 
handlar då om påföljdernas möjliga avskräckningseffekter medan individualprevention 
handlar om eventuella effekter som påföljderna kan få på enskilda individer. Till exempel 
menas med inkapacitering att personer avhålls från brott under den tid som påföljden 
pågår. En annan vanlig uppdelning av det preventiva arbetet som är mer inspirerat av 
medicinska traditioner skiljer mellan universell, selektiv och indikerad prevention. Universell 
prevention riktas till alla i populationen. Till exempel riktas alkohollagstiftningen till alla 
ungdomar. Selektiv prevention riktas mot en tydligare defi nierad målgrupp där åtgärderna 
vidtas för att förhindra en fortsatt negativ utveckling i just den gruppen, till exempel i ett 
bostadsområde eller i en skola. Indikerad prevention är åtgärder som riktas till enskilda 
personer som utmärkt sig genom att begå brottsliga handlingar (Ferrer-Wreder et al 2005). 

Inom forskningen kring brottsförebyggande arbete identifi eras ofta olika risk- och 
skyddsfaktorer. Risk- och skyddsfaktorer är sådant som i olika studier visat sig öka eller 
minska risken för brottslighet. Även om forskningen hittills inte lyckats fi nna några 
enstaka risk- eller skyddsfaktorer som markant höjer eller sänker riskerna så fi nns starka 
förhoppningar om forskningens framtida möjligheter (Andershed et al 2010). Risk- och 
skyddsfaktorer kan sägas befi nna sig på olika nivåer i relation till den enskilde individen. 
Närmast fi nns familjen, på nästa nivå kamrater, lärare och andra, den tredje nivån rymmer 
närsamhällets risker och möjligheter och den fjärde, samhällets struktur och normer. Ju 
fl er riskfaktorer, och ju fl er nivåer de befi nner sig på ju större risker löper den enskilde 
ungdomen att utveckla ett kriminellt beteende. Till viss del samspelar olika risk- och 
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skyddsfaktorer med varandra och det är också så att vissa är mer statiska och andra är mer 
påverkansbara. Även om vi vet att de fl esta brott begås av killar så är ju detta ganska svårt 
att göra så mycket åt, utan alltför drastiska åtgärder, medan till exempel impulskontroll, 
alkoholanvändning och föräldrarelationer tillhör sådant som brukar räknas till mer 
föränderliga faktorer. 

I betänkandet från utredningen mot kriminella grupperingar fi nns en tabell med olika 
identifi erade riskfaktorer för att unga ska gå med i kriminella nätverk.

Unga har större risk att 
gå med i gäng om dem

Riskfaktorer i den unges 
vardag

Riskfaktorer i närsam-
hället

Riskfaktorer på 
samhällsnivå

Använder droger Föräldrar med krimi-
nella värderingar

Tillgång till droger Segregerade samhällen

Är aggressiva och 
våldsamma

Konflikter i familjen Många kriminellt 
belastade ungdomar

Hög arbetslöshet bland 
unga

Anser att det är ok att 
begå brott

Syskon som begår brott 
och är med i kriminella 
grupperingar

Socialt utsatta bostads-
områden

Begränsad samhälls-
service, till exempel få 
poliser

Har svårt att säga nej till 
andra som begår brott

Svagt intresse för skolan Utbredd korruption och 
organiserad brottslighet

Har inlärningssvårig-
heter

Resurssvaga hushåll Tillgång till vapen

Tabell 1. Några identifierade riskfaktorer för att unga ska gå med i kriminella nätverk (Källa: SOU 
2010:15:51).

De sociala insatsgrupperna tycks främst vara tänkta att stå för indikerad individualprevention, 
alltså åtgärder riktade till enskilda personer som redan uppvisat prov på brottsligt beteende 
och som syftar till att förebygga återfall. Men riktigt så enkelt är det inte eftersom det 
som skall förebyggas inte är enskilda brottsliga handlingar utan vanekriminalitet, en 
kriminell livsstil eller deltagandet i kriminella nätverk (Rikspolisstyrelsen 2011b). Även 
om de identifi erade risk- och skyddsfaktorerna tycks vara ganska likartade för kriminalitet 
och deltagande i kriminella nätverk så torde det vara en långt mindre grupp ungdomar 
som avses när man talar om livsstilskriminalitet eftersom de fl esta ungdomar som begår 
brott slutar med det när de blir äldre. Följaktligen torde det även vara långt svårare att 
identifi era dem som riskerar att utveckla en kriminell livsstil bland alla de ungdomar som 
har ett mer övergående beteende. I regeringsbeslutet ingår därför även ett uppdrag till 
Socialstyrelsen att utveckla en riskbedömningsmanual för att identifi era unga som löper 
risk att rekryteras till kriminella nätverk. I beslutet sägs det också att syftet med de sociala 
insatsgrupperna skall vara att ”förhindra att unga i riskzon blir vanekriminella”, alltså mer 
åt selektiv prevention (Ju2011/1906/KRIM). 

Det är relativt vanligt att ungdomar begår brott men detta är oftast en övergående och 
ganska kortvarig fas i livet (Andershed et al 2010). För att försöka urskilja vilka ungdomar 
som riskerar att återfalla i brott har bland annat Brottsförebyggande rådet försökt fi nna 
olika ”strategiska brott”: tidigt begångna brott som indikerar en fortsatt lång och intensiv 
brottskarriär (Brå 2011). Genom att analysera lagföringsstatisktiken identifi eras ett 
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antal brott som när de begås av unga indikerar en kriminell karriär; t ex rån, tillgrepp av 
motorfordon och våld mot tjänsteman. Samtidigt påpekas i undersökningen att man inte 
lyckats identifi era något orsakssamband mellan de olika strategiska brotten och en fortsatt 
brottslighet, det fi nns med andra ord en statistisk regelbundenhet men det inga svar på 
varför den uppstår. De strategiska brotten har heller inte i sig något starkt prediktionsvärde 
för fortsatt brottslighet, de allra fl esta som begått strategiska brott utvecklar enligt analysen 
inte någon kriminell karriär.

Gunnar Bergström, pedagogkonsult med mångårig behandlingserfarenhet från 
socialtjänst och kriminalvård, har bland annat skrivit en bok baserad på sina erfarenheter 
och forskningen kring kriminalitet som livsstil (Bergström 2009). Bergström hänvisar 
till pionjärerna inom denna forskningsinriktning som forskat på den lilla grupp interner 
som begår ett ojämförligt stort antal brott. Det är alltså framförallt fråga om forskning 
kring hur en starkt selekterad grupp av långvarigt vanekriminella tänker kring sin 
kriminella identitet, hur de rationaliserar sitt beteende och hur de har utvecklat en livsstil 
där kriminalitet utgör ett bärande inslag. Främst avses egendomsbrott, drogrelaterade 
brott och våldsbrott. Bergström uppvisar en starkt pragmatisk hållning och cirklar hela 
tiden kring hur kunskaperna om kriminella livsstilar kan användas i behandlingsarbetet. 
En kriminell livsstil baseras på sätt att tänka och agera som byggts upp under ett helt 
liv. De brott som den livsstilskriminella begår utgår från trossystem som utgör kärnan i 
den livsstilskriminelles personlighet. Av detta följer enligt Bergström att förebyggande 
verksamhet, när det gäller livsstilskriminalitet, bör inriktas på att minska risken för 
utvecklandet av den typen av trossystem. En kriminell karriär kan enligt Bergström delas 
in i fyra faser, en förkriminell upp till ungefär 18-års ålder, en tidig kriminell fas i 16-25 
års ålder, en fas av avancerad kriminalitet i 25- 40 års ålder och en sista fas av utbrändhet 
efter 40-årsåldern. När det gäller de sociala insatsgrupperna är naturligtvis den tidiga 
kriminella fasen mest aktuell. Bergström beskriver den på följande vis:

I den tidiga fasen är dödligheten oproportionerligt hög. Brotten blir färre men allvarli-

gare. Drivkraften är delvis fortfarande spänning, men viktigare är pengar till droger och 

andra prylar. Den unge kriminelle har i denna fas kommit i kontakt med äldre likasinnade 

som är mer avancerade i sin kriminalitet. Den unge har ibland skaffat sig förebilder bland 

dessa äldre. Han (eller hon) börjar röra sig i avancerat kriminella kretsar och övertar deras 

världsbild och kultur. Samtidigt växer inom honom en negativ självbild som han förstär-

ker med alltmer destruktivt beteende. Han vill skaffa sig en position inom den kriminella 

världen och begår brott av den anledningen. Inom vissa kriminella gäng finns särskilda 

invigningsritualer i form av brott, mord eller andra handlingar som den unge måste begå 

för att bli accepterad som fullvärdig medlem. Ibland finns även uniformer, tatueringar 

eller anda utsmyckningar som den unge kriminelle förväntas bära på sig eller förvärva som 

bevis på sin tillhörighet. Detta gäller bland annat vissa Mc-klubbar (Bergström 2009:165).

Denna beskrivning framstår som trovärdig när det gäller beskrivningen av den målgrupp 
som kan tänkas aktuell för de sociala insatsgrupperna. Men vi måste samtidigt komma ihåg 
att utgångspunkten för beskrivningen är en fullbordad kriminell karriär. Beskrivningen 
utgör en tillbakablick på hur personer som gått igenom alla karriärens faser tänkte och 
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levde. Det har hela tiden varit såväl ett infl öde som ett utfl öde av personer vilket gör det 
svårt att bygga förebyggande insatser kring denna typ av kunskap. I efterhand kan vi se 
hur de som utvecklat en kriminell livsstil levde men vi vet inte hur många andra som levde 
på samma vis och sedan slutade självmant och vi vet inte heller på förhand vem som 
kommer att fortsätta och vem som kommer att sluta. Det fi nns helt enkelt inga tillräckligt 
bra indikatorer som kan användas för att förutse utvecklandet av en kriminell karriär. Med 
utgångspunkt i de riskfaktorer som utredningen mot kriminella grupperingar lade fram 
och som återfi nns i tabell 1 tycks mycket handla om droger, familj, skola och kamrater. 
I brottsförebyggande arbete bland ungdomar tycks mycket vunnet om man kan minska 
droganvändningen, förbättra ungas skolgång och stödja unga med kriminalitet i familjen.

Samarbete och sekretess mellan myndigheterna
Riksdag och regering har återkommande under hela efterkrigstiden påtalat att myndigheterna 
bör samverka för att förebygga ungdomsbrottslighet. Redan under 1940-talet föreslogs 
inrättandet av särskilda socialvårdstjänstemän vid polisen för att underlätta samarbetet 
mellan polis och socialvård (SOU 1947:45). I slutet av 1960-talet genomfördes en enkät 
för att kartlägga myndigheternas samarbete i brottsförebyggande syfte. Då fanns inom 
de fl esta av landets större polisdistrikt övergripande samarbetsorgan med regelbundna 
möten. Av landets 119 polisdistrikt rapporterade 90 stycken att de genomförde olika 
direkta aktioner där de patrullerade tillsammans med socialvården i samband med 
särskilda händelser, platser eller tider då man befarade olika problem. Det var dock enbart 
13 polisdistrikt som hade ett mer regelbundet fältarbete i samarbete med de sociala 
myndigheterna (Justitiedepartementet 1969). I Socialstyrelsens råd och anvisningar från 
1971 beskrivs hur samarbetet mellan barnavårdsnämnd, skola och polis borde gå till på 
olika nivåer; från det mer övergripande samarbetet på chefsnivå till olika samarbetsgrupper 
gällande enskilda fall (Socialstyrelsen 1971). Vid denna tid var sekretesslagstiftningen 
mer tillåtande gällande samarbete mellan myndigheter: ”Myndigheter som handlägger 
samma typ av ärenden bör i regel kunna få tillgång till varandras handlingar som ett 
led i det allmänna samarbetet.” (s, 28 Holmberg & Ryman 1987). I början av 1980-talet 
omarbetades dock sekretesslagstiftningen så att samma sekretess mellan myndigheterna 
skulle gälla som gentemot allmänheten. Känsliga personuppgifter fi ck inte längre 
delas mellan myndigheterna vilket underströks vara särskilt viktigt för att inte äventyra 
allmänhetens förtroende för social- och sjukvården. Enskilda individer skulle kunna lita 
på att deras kontakter med de sociala myndigheterna var konfi dentiella (Ds Ju 1977: 11, 
prop. 1979/80:2). Sedan dess har frågan om sekretessens betydelse för myndigheternas 
möjligheter att samverka utretts ett fl ertal gånger (SOU 2003:99). 

Utredningarna visar att sekretesslagstiftningen har fått skilda tolkningar så att 
myndigheternas rutiner skiljer sig åt på olika orter och framförallt anser polisen 
att samarbetet med de sociala myndigheterna hämmas av bristande ömsesidighet i 
informationsutbytet. Polisen har i vissa lägen, enligt nu gällande lagstiftning, skyldighet 
att informera de sociala myndigheterna om enskilda ungdomar som misstänks för brott, 
medan socialtjänstens möjligheter att lämna information om enskilda ungdomar, till 
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polisen eller andra myndigheter, är starkt begränsad. I början av 2000-talet var det dags 
för en ny sekretesslag och kommittén som utredde frågan drog följande slutsats om 
sekretessen mellan socialtjänst och polis när det gäller ungdomar i riskzon:  

Polis och socialtjänst är ense om att det är nödvändigt med ett visst utbyte av uppgifter 

om enskilda ungdomar för att ett fungerande samarbete mot ungdomsbrottslighet skall 

kunna ske. De uppgifter som både polis och socialtjänst anser är väsentliga är sådana som 

rör ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller drogmissbruk. 

Från polisens sida ser man enbart fördelar med ett samarbete. Socialtjänsten instämmer 

till stor del i dessa men pekar också på de nackdelar som ett samarbete kan ha, framför 

allt för de förtroendebaserade klientkontakter som socialtjänstens verksamhet bygger på. 

Inom framför allt polisen och socialtjänsten upplever man att sekretesslagen utgör ett 

hinder för samarbete. Den upplevs som otydlig och svårtillämpad. Detta kan inte bara 

förklaras av att kunskaperna om lagen generellt sett är dåliga. Det har i vår undersökning 

pekats på vissa situationer där en möjlighet till uppgiftsutbyte ur socialtjänstens perspektiv 

skulle vara önskvärt från socialtjänsten till polisen och där lagen är mycket otydlig om 

vad som gäller. Det har påpekats att lagen på berörda punkter bör förtydligas och bli mer 

tillåtande (SOU 2003:99:354).

I den nya lagen som trädde i kraft 2009 ges dock inte den typ av möjligheter till 
informationsutbyte i enskilda fall som Offentlighets- och sekretesskommittén föreslog (SFS 
2009:400). För att bryta sekretessen krävs enligt den nya lagen samtycke från den person 
som saken gäller (SOU 2010:15, bilaga 7). För att underlätta det förebyggande arbetet, 
särskilt inom de sociala insatsgrupperna, tog Utredningen mot kriminella grupperingar 
återigen upp de tidigare förslagen om att lätta på sekretessen mellan socialtjänst och polis 
och menade:   

Sammanfattningsvis ska sekretess inte hindra att uppgift om enskild som inte fyllt 21 år 

lämnas från myndighet inom socialtjänsten till polismyndighet, om det finns en påtaglig 

risk för att den unge ska begå brott och uppgiften kan antas bidra till att förhindra detta. 

Om uppgiften efterfrågas av polismyndighet krävs därtill att socialtjänsten, med hänsyn 

till övriga omständigheter, finner att det också är lämpligt att uppgiften lämnas ut (113 

SOU 2010:15:113).

Men inte heller detta förslag fi ck något genomslag. De sociala insatsgrupperna bygger 
istället sitt samarbete kring enskilda individer på samtycke. Alla deltagare måste tillfrågas 
och skriva under ett medgivande om att sekretessen mellan myndigheterna kan brytas. 
Den 31 maj 2012 lades lagrådsremissen Samarbete för att förebygga ungdomsbrottslighet 
(Justitiedepartementet 2012) fram som föreslår en lättnad i sekretessen när det gäller 
socialtjänstens möjlighet att lämna uppgifter om personer under 21 år till polisen. 
Lagändringar föreslås polislagen (1984:387), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
samt socialtjänstlagen (2001:453).  Förutsättningen för att information ska få lämnas är att 
det på grund av särskilda omständigheter fi nns en risk för brottslighet och att uppgifterna 
kan främja att denna brottslighet kan förhindras. 
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Tidigare projekt
Viktiga aspekter av de sociala insatsgrupperna är att samarbete skall ske i brotts-
förebyggande syfte utifrån enskilda individer på ett strukturerat vis och följa dem över en 
viss tid. Att olika sektorsmyndigheter bör samverka för att förebygga ungdomsbrottslighet 
är i sig inget nytt. Sedan 1974 fi nns Brottsförebyggande rådet på det nationella planet 
och runt om i landet fi nns lokala brottsförebyggande råd som verkar för att förebygga 
brott och främja trygghet. När det gäller ungdomar har också den nationella myndigheten 
Ungdomsstyrelsen ett särskilt ansvar att främja sektorsövergripande samarbete. ”PLUS-
för unga”, ”Samverkansprojektet” och ”Förebyggande- och främjandeprojektet” är 
exempel på olika större nationella samarbetsprojekt som riktats mot unga i riskzon sedan 
början av 1990-talet (Civildepartementet 1995, Kassman 2002, Ungdomsstyrelsen 2008). 
Inom dessa projekt har myndighetssamarbete och samarbete med det lokala föreningslivet 
stimulerats och givits ekonomiskt stöd. Men samarbete har inte strukturerats kring att 
förebygga brottslighet hos enskilda ungdomar utan ofta varit mer allmänt syftande till 
att främja en positiv utveckling bland unga eller i de miljöer där de vistas. I Göteborg är 
”Ung och trygg” namnet på ett samarbete mellan bland annat polis, socialtjänst och skola 
som inleddes 2004. Syftet är att motverka att ungdomar rekryteras till kriminella nätverk. 
Samarbetet drivs av ett kansli med åtta anställda som på olika vis försöker stödja och 
informera ring samarbetet. Här fi nns också ett individinriktat arbete som sköts av de så 
kallade SSPF-grupperna som riktas till barn och unga mellan 12-18 år. En förutsättning för 
det individinriktade arbetet är att vårdnadshavaren samtycker till att bryta socialtjänstens 
sekretess genom att skriva under en samtyckes-blankett (Forkby 2008). I Stockholms stad 
fi nns, som en direkt följd av förslagen från utredningen mot kriminella grupperingar, sex 
stycken sociala insatsgrupper som startats det senaste året. Dessa har ännu få deltagare men 
enligt beskrivningarna tycks de arbeta med ett strukturerat, individinriktat nätverksarbete 
i nära samarbete mellan olika myndigheter, den unge själv och hans eller hennes föräldrar 
på ett vis som ligger nära förslagen i betänkandet (Stockholms stad 2012).      
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2. Den nationella pilotverksamheten

Bakgrund och Initiering
Idén med sociala insatsgrupper kommer från den statliga utredningen Kriminella 
grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15). Utredningens uppdrag 
var att komma med konkreta förslag på hur man kan minska rekrytering till kriminella 
grupperingar samt underlätta avhopp från dessa grupperingar. Gällande nyrekrytering 
kom utredningen bland annat med förslaget att införa sociala insatsgrupper på lokal nivå. 
Även gällande att underlätta för personer att hoppa av kriminella grupperingar föreslogs 
sociala insatsgrupper. Dessa ambitioner, som den statliga utredningen la fram, ingår 
i sin tur i ett större sammanhang av nationella insatser och åtgärder mot organiserad 
brottslighet. Hösten 2007 tog regeringen initiativ till en mobilisering mot organiserad 
brottslighet och därmed kom i maj 2008 promemorian Nationell mobilisering mot den grova 
organiserade brottsligheten – överväganden och förslag (Ds 2008:38). Denna promemoria ledde till 
att regeringen i juli 2008 fattade tre olika beslut om insatser mot organiserad brottslighet. 
Utifrån denna bakgrund beslutade regeringen den tredje mars 2011 att ge Rikspolisstyrelsen 
i uppdrag att initiera en pilotverksamhet för sociala insatsgrupper (Ju2011/1906/KRIM). 
Regeringen delade i sitt beslut den bedömning som görs i SOU 2010:15, nämligen att 
det fi nns behov av ökad samordning i arbetet med unga som riskerar att bli kriminella 
eller som vill hoppa av kriminella nätverk eller en kriminell livsstil. I regeringsbeslutet 
konstaterades att landsting, kommuner och andra berörda myndigheter redan samverkar 
kring målgruppen för SIG men att detta inte görs tillräckligt effektivt och att det fi nns 
brister i förtroendet mellan aktörerna. Därmed drogs slutsatsen att socialtjänsten är i 
behov av bättre stöd från övriga myndigheter i arbetet med unga i riskzonen och att 
sociala insatsgrupper bör införas för att koordinera insatserna på individnivå.

Genomförande
Regeringsbeslutet (Ju2011/1906/KRIM) gav Rikspolisstyrelsen i uppdrag att initiera 
pilotverksamheter för sociala insatsgrupper i minst sex och högst tolv kommuner. 
Regeringen gav även direktiv om att områden med brett utanförskap i Malmö, 
Göteborg, Stockholm och Uppsala skulle inkluderas i pilotverksamheten. De lokala 
pilotverksamheterna skulle enligt regeringsbeslutet pågå mellan den 15 juni 2011 
och den 31 september 2012 och slutredovisas till regeringen till den 31 oktober 2012. 
Den 31 maj 2011 upprättade Rikspolisstyrelsen en projektplan för pilotverksamheten 
(Rikspolisstyrelsen 2011b). I projektplanen anges att Rikspolisstyrelsens uppdrag under 
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projekttiden är att stötta pilotverksamheterna, till exempel genom konferenser, besök 
i pilotområdena, kommunikation, nyhetsförmedling och kunskapsöverföring. För att 
detta syfte skapas en nationell projektledningsgrupp. En internetsida skapades även där 
nyhetsbrev, erfarenheter, kontaktuppgifter samt aktuella nyheter kopplade till projektet 
läggs ut1. Genom sitt uppdrag att inom ramen för pilotverksamheten samverka med 
andra myndigheter upprättades även andra projektgrupper med representanter från 
olika myndigheter. En styrgrupp upprättats där Rikspolisstyrelsen (avdelningschef), 
skolinspektionen (generaldirektör), polismyndigheten i Stockholms län (länspolismästare), 
socialstyrelsen (avdelningschef) samt Sveriges kommuner och landsting (enhetschef) ingår. 
Styrgruppens ansvar är att säkerställa att projektets upplägg är i linje med beställarens 
direktiv. Även en expertgrupp upprättas med representanter från arbetsförmedlingen, 
kriminalvården, statensinstitutionsstyrelsen, ungdomsstyrelsen, försäkringskassan och 
kronofogdemyndigheten. Expertgruppen ska bistå styrgruppen med sakkunskaper som 
är specifi ka för respektive myndighet. Rikspolisstyrelsen tog även fram ett gemensamt 
åtagande för deltagande kommuner och polismyndigheter där det specifi ceras vad respektive 
myndighet åtar sig att göra under projekttiden. Den 10 maj bjöd Rikspolisstyrelsen in 
representanter från samtliga kommuner och polismyndigheter i de tolv projektområdena 
för en uppstartskonferens. För de lokala pilotområdena var det startskottet på arbetet med 
sociala insatsgrupper. 

Målsättningar och målgrupp
Målgruppen för sociala insatsgrupper är unga mellan 15 och 25 år i riskzonen att nyrek-
ryteras till en kriminell livsstil eller personer som vill hoppa av ett kriminellt nätverk eller 
en kriminell livsstil. Hur man definierar kriminell livsstil och kriminellt nätverk bestäms 
lokalt i projektområdena. De förväntade effekterna med verksamheten är enligt Rikspo-
lisstyrelsens projektplan att utveckla lokala samarbetsformer samt att öka möjligheterna 
att identifiera personer i målgruppen.

Tolv projektområden
Följande tolv projektområden involverades av Rikspolisstyrelsen i den nationella 
pilotverksamheten för SIG. Varje pilotområde representeras av en kommun/stadsdel och 
en polismyndighet som offi ciella deltagare.

1 http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Sarskilda-satsningar/Sociala-insatsgrupper/
Detaljerad-information-om-sociala-insatsgrupper
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Område Kommun Polismyndighet

Boden Boden kommun Norrbotten
Borlänge Borlänge kommun Dalarna
Botkyrka Botkyrka kommun Stockholms län
Gottsunda Stadsdelen Gottsunda i Uppsala kommun Uppsala län
Hyllie Stadsdelen Hyllie i Malmö Stad Skåne
Karlskrona Karlskrona kommun Bleking län
Linköping Linköping kommun Östergötlands län
Lund Lund kommun Skåne
Spånga-Tensta Stadsdelsområdet Spånga-Tensta i Stockholms 

kommun
Stockholms län

Södertälje Södertälje kommun Stockholms län
Västra Hisingen Stadsdelen Västra Hisingen i Göteborgs Stad Västra Götaland
Örebro Örebro kommun Örebro län

Tabell 2. Projektområden samt dess kommuner och polismyndigheter.

Fyra projektområden involverades i pilotverksamheten utifrån regeringens direktiv att 
områden med utbrett utanförskap i Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala ska ingå 
i verksamheten (Ju2011/1906/KRIM). Dessa områden är Hyllie i Malmö stad, Västra 
Hisingen i Göteborg stad, Spånga-Tensta i Stockholm stad samt Gottsunda i Uppsala 
kommun. Boden tillfrågades av Rikspolisstyrelsen om de vill delta i pilotverksamheten 
för att ge geografi sk och storleksmässig variation till pilotverksamheten. De övriga 
projektområdena hörde av sig till Rikspolisstyrelsen och frågade utifrån eget initiativ om 
de kunde delta i pilotverksamheten. Det bör tilläggas att Örebro kommun en bit in i 
projekttiden valde att avgränsa projektet till stadsdelen Vivalla. För att närmare undersöka 
de tolv pilotområdena och dess förutsättningar i att bedriva de lokala pilotverksamheterna 
följer nu en jämförelse över de tolv pilotområdena med fokus på socioekonomiska 
förhållanden, kriminalitet, tidigare erfarenheter av projekt som liknar SIG samt tidigare 
erfarenheter av samarbete mellan polis och socialtjänst2.

Socioekonomiska förhållanden

Det fi nns stora skillnader mellan pilotområdena när det gäller de socioekonomiska och 
demografi ska förhållandena. För det första varierar storleken på pilotområdena kraftigt, 
där allt från hela storstadskommuner (till exempel Linköping och Lund) till mindre 
stadsdelar (till exempel Gottsunda och Vivalla) deltar i pilotverksamheten. Linköpings 
kommun har fl est invånare av pilotområdena (146 416 invånare) och stadsdelen Vivalla 
som har minst antal invånare (6 753 invånare). Gottsunda och Vivalla skiljer sig mot de 
andra pilotområdena i antalet invånare. Om vi ser till de socioekonomiska faktorerna 
kan vi se att andelen förvärvsarbetande, med ett undantag håller sig inom spektrumet 54 
procentprocent (Gottsunda) till 77 procent (Boden). Undantaget är stadsdelen Vivalla 
i Örebro där en dryg femtedel av invånarna har förvärvsarbete. Det bör dock tilläggas 

2  Statistiken är inhämtad från följande källor: statistik om kommuner (Internet 1), Stadsdelen Vivalla (Internet 2), Stadsdelen 
Spånga-Tensta (Internet 3), Stadsdelen V  ästra Hisingen (Göteborgs stadsledningskontor 2011), Stadsdelen Gottsunda (Internet 4) 
samt Hyllie (Internet 5). Brottsstatistiken har inhämtats från Brottsförebyggande rådets statistikdatabas (Internet 6).
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att Vivalla är en liten stadsdel, ett avgränsat bostadsområde av miljonprograms karaktär, 
medan de fl esta av de andra pilotområdena är större geografi ska enheter med olika typer 
av bostadsområden och bebyggelser vilket påverkar socioekonomin. I Lund omhändertas 
minst antal unga vuxna i åldern 18-20 år (1,6 personer av 1000) medan det i Boden 
omhändertas fl est (16,8 personer av 1000). I Boden har 7,3 procent av befolkningen 
utländsk bakgrund, det vill säga personer som är utrikes födda eller har två föräldrar som 
är utrikes födda, jämfört med stadsdelen Vivalla i Örebro där 73,5 procent av befolkningen 
har utländsk bakgrund. 
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110488
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86246
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6753

Folkmängd

Tabell 3. Antal personer folkbokförda den 31 december 2010 i området. 
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22

Förvärvsarbetande

Tabell 4. Andel folkbokförda mellan 20-64 år (i tusental) som hade förvärvsarbete den 31 decem-
ber 2010. För Hyllie, Lund och Västra Hisingen gäller statistiken för 31 december 2009. Statistiken 
från Vivalla kommer från polismyndigheten i Örebro län och är ungefärlig, ”Endast en dryg femte-

del av vivallabor i arbetsför ålder har ett förvärvsarbete” (2009:18). 
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4,6

9,5

4,5 4

1,9

5,6

1,6
3

5,6
6,7

4,8

Heldygnsinsatser enligt SoL och LVU

Tabell 5. Heldygnsinsatser för vård enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och insatser enligt Lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga som påbörjades för unga vuxna i åldern 
18-20 år under 2011 (per 1000 personer). Statistik på stadsdelsnivå finns inte varför statistiken 
redovisas på kommunnivå för Gottsunda, Spånga-Tensta, Västra Hisingen och Vivalla och 

därmed kan vara missvisande för stadsdelen.
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39

12,5
17,2

21,5

55,8

44

32,9

73,5

Utländsk bakgrund

Tabell 6. Andel med utländsk (utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar) den 
31 december 2010 (Hyllie 1 januari 2008).

Kriminalitet

I detta avsnitt redovisas den anmälda brottsligheten kriminaliteten i de tolv pilotområdena 
avseende allmänna brottstendenser, så kallat strategiska brott samt förekomster av 
kriminella nätverk. Om vi börjar med att se till allmänna brottstendenser kan vi se att 
åtta av de tolv pilotområdena hade lägre antal anmälda brott per 100 000 invånare än 
riksgenomsnittet på 14 988 anmälda brott under år 2011. I fyra områden anmäldes således 
fl er brott än riksgenomsnittet (Borlänge, Spånga-Tensta, Södertälje och Örebro). Högsta 
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antal anmälda brott under 2011 har Spånga-Tensta med 17 200 stycken, följt av Borlänge 
med 15 907 anmälda brott. I Karlskrona anmäldes minsta brott (9 789 brott per 100 000 
invånare). 
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17200
15776

9900

15487

Anmälda brott

Tabell 7. Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare under 2011. Statistik på stadsdelsnivå 
finns inte att tillgå i Uppsala respektive Örebro kommun. Riksgenomsnittet var 2011 14988 
anmälda brott per 100 000 invånare.

Att omfattningen av så kallade strategiska brott i pilotområden påverkar de 
lokala förutsättningarna för att bedriva sociala insatsgrupper verkar rimligt. I 
Brottsförebyggande rådets rapport Strategiska brott bland unga på 00-talet (Granath & 
Westlund 2011) anges tre brottstyper vara av strategisk karaktär, det vill säga vara brott 
som ”tydligast indikerar en fortsatt lång eller intensiv brottskarriär”, vilket det ingår i 
SIG kärnverksamhet att motverka. Är förekomsten av strategiska brott hög så borde 
det fi nnas potential till fl er intensiva brottskarriärer. De tre brottstyperna som indikerar 
strategiska brott är rån, tillgrepp av motorfordon samt brott som ingår under rubriken brott 
mot allmän verksamhet, främst våld och hot mot tjänsteman och övergrepp i rättssak 
(Granath & Westlund 2011:6). I Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott 
fi nns statistik att tillgå för två av dessa brottstyper, nämligen rån och tillgrepp av bil. 
Även om det strategiska brottet i BRÅs rapport anges vara tillgrepp av motorfordon så 
får tillgrepp av bil, som vi här redovisar, räknas som liknande brottstyp. Om vi ser till 
det första strategiska brottet, anmälda rån, kan vi se att stadsdelarna Spånga-Tensta och 
Hyllie ligger rejält över de andra i statistiken. I Spånga-Tensta anmäldes 369 och i Hyllie 
anmäldes 279 rån per 100 00 invånare under 2011. Detta kan jämföras med Karlskrona 
där det under samma period anmäldes 31 rån per 100 000 i invånare.
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Anmälda rån

Tabell 8. Anmälda rån per 100 000 invånare under 2011. Statistik på stadsdelsnivå finns inte att 
tillgå i Uppsala respektive Örebro kommun.

Gällande det andra strategiska brottet, till grepp av motorfordon, så anmäldes de fl esta 
brott av den typen i Spånga-Tensta. Här sticker Spånga-Tensta (552 tillgrepp) och Borlänge 
(461 tillgrepp) ut från mängden, följt av Södertälje där 354 tillgrepp av bilar anmäldes 
under 2011. Minsta antal tillgrepp skedde i Linköping (93 stycken).
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248

301

Anmälda tillgrepp av bil

Tabell 9. Anmälda tillgrepp av bil per 100 000 invånare under 2011. Statistik på stadsdelsnivå 
finns inte att tillgå i Uppsala respektive Örebro kommun.

Gällande förekomsten av kriminella nätverk så rapporterar fyra av pilotområdena, via 
lägesbeskrivningar eller intervju, att det inte förekommer kriminella nätverk i deras 
område (Boden, Borlänge, Gottsunda och Karlskrona). Två pilotområden rapporterar att 
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de inte haft kriminella nätverk, men har uppmärksammat att det de senaste åren börjat 
etableras kriminella nätverk i området (Linköping och Lund). En stor anledning till att 
dessa två områden velat delta i pilotprojektet för SIG är för att kunna stoppa etableringen 
av dessa nätverk innan de växer sig starka. Tre av områdena beskriver i lägesbeskrivningen 
att det förekommer kriminella nätverk i området (Hyllie, Södertälje och Örebro). För 
de återstående tre områdena fi nns inga uppgifter om förekomsten av kriminella nätverk 
(Botkyrka, Spånga-Tensta och Västra Hisingen). 

Tidigare erfarenheter och organisatoriska förutsättningar

De tidigare erfarenheterna av arbetssätt som liknar SIG varierar stort bland pilotområdena. 
I vissa pilotområden har man tidigare arbetat kring kriminella på individnivå medan det 
i andra områden är ett helt nytt arbetssätt. Vissa pilotområden har sedan fl era decennier 
tillbaka ett etablerad operativ samarbete mellan polis och socialtjänst (och i vissa fall 
skola). Detta samarbete har ofta varit bunden till vissa personer inom myndigheterna 
och inte alltid ordentligt förankrad eller formaliserad. I andra pilotområden har operativt 
samarbete mellan polis och socialtjänst varit i princip obefi ntligt innan SIG initierades. 
Några områden hade till och med arbetat med sociala insatsgrupper när det nationella 
pilotprojektet startade. När det gäller de mer strukturella organisatoriska förutsättningarna, 
förekomsten av strategiskt samarbete, så är förutsättningarna mer jämt fördelade mellan 
områdena. Samtliga pilotområden rapporterar att det i deras område fi nns någon form av 
övergripande samarbete mellan kommunen och polismyndigheten och eventuellt andra 
aktörer. Detta samarbete kan se lite olika ut, i samtliga pilotområden fi nns någon form av 
samarbetsavtal mellan kommunen och polismyndigheten. Utöver detta fi nns andra typer 
av samarbetsforum i form av till exempel SSP, SSPF och lokala BRÅ. 

Gällande erfarenhet av projekt som liknar SIG, så är det enbart Västra Hisingen och 
Södertälje och Spånga-Tensta som har erfarenhet av projekt som både fokuserar på 
ungdomskriminalitet och att projektet inneburit samarbete kring individer. Södertälje hade 
innan SIG startades upp projektet, SIMK (Snabba Insatser Mot Kriminella). Målgruppen 
för projektet var de mesta kriminella ungdomarna i Södertälje. I Södertälje övergick 
detta projekt till att under hösten 2010 bli en SIG verksamhet genom att de deltog i 
polismyndigheten i Stockholms läns projekt att implementera sociala insatsgrupper. 
Även Spånga-Tensta ingick i samma satsning. Västra Hisingen har varit involverade i den 
stora satsningen ung & trygg som startade år 2004 i Göteborg. Ung & Trygg startades 
upp som ett svar på det ”gängkrig” och den ökade etableringen av kriminella nätverk 
som förelåg i Göteborg under mitten av 00-talet. Den stora utmaningen för projektet 
var att se till att förhindra att de barn och unga vuxna som växte upp rekryterades till 
kriminella gäng. Målgruppen för Ung & Trygg är ungdom i riskzon och målsättningen är 
att implementera samarbete i det ordinarie arbetet och att genom täta möten samordna 
ungdomarnas insatser och även att försöka hantera den sekretess som föreligger mellan 
de inblandade myndigheterna. I Ung & Trygg arbetade man på olika sätt med medgivande 
och samtycke för att häva den sekretess som föreligger. Det fi nns med andra ord starka 
paralleller mellan både SIMK, Ung & Trygg och SIG. Två pilotområden har sedan tidigare 
arbetat med samtycken för att bryta sekretessen, men utan att man enbart haft kriminalitet 
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i fokus. I Linköping har man vad som benämns permanent samverkansgrupp, vilket innebär 
samarbete mellan socialtjänst, polis och skola med målgruppen ungdomar som ”hamnat 
mellan myndigheternas stolar”. Något fokus på kriminalitet fi nns inte i detta projekt 
utan projektet riktar sig till alla ungdomar som på något sätt behöver stöd från dessa 
tre myndigheter. I Örebro fi nns något som kallas Samba samarbete mellan kommun och 
landsting, vilket innebär att samtycke inhämtas och en samordnare utses när en ungdom 
har insatser från tre olika verksamheter eller mer. Inte heller detta samarbete har något 
fokus på kriminalitet. Det fi nns även områden som har erfarenhet av ett särskilt tydligt 
fokus på ungdomskriminalitet men utan att man samverkat kring enskilda individer. I 
Botkyrka har man projektet ALFI med tydligt delfokus på kriminalitet, där en målsättning 
var att förhindra nyrekryteringen till kriminalitet men arbetet samordnades inte operativt 
på individnivå. 

Gällande de mer organisatoriska förutsättningarna så har fyra av pilotområdena någon 
form av samlokalisering mellan socialtjänst och polis (Borlänge, Karlskrona, Lund och 
Södertälje). I samtliga fall är det socialarbetare som någon eller några dagar i vecka är 
placerade på en polisstation. De vanligaste arbetsuppgifterna för socialarbetare som är 
lokaliserad hos polisen är kopplat till medling och stöd till brottsoffer. Tre pilotområden 
pekar på att de har en lång inoffi ciell tradition av samarbete mellan socialtjänst och 
polis (Borlänge, Karlskrona och Lund). I dessa områden har det via personkännedom 
och tradition upparbetats strukturer för samarbete, som inte varit formaliserad, men 
som pågått under lång tid. Detta samarbete har främst gällt kriminella ungdomar som 
grupp och generella frågeställningar under året. Även Gottsunda rapporterar om ett 
upparbetad inoffi ciellt samarbete mellan polis och socialtjänst, även om den inte varit 
aktiv lika länge som i de tre ovanstående områdena, utan har uppstått först under senare 
år. Sammantaget kan vi konstatera att de tolv pilotområdena innehar stora variationer på 
samtliga jämförelsepunkter som vi undersökt i detta avsnitt, så som invånarantal, geografi , 
socioekonomiska faktorer, kriminella strukturer och brottsbelastning. 
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3. Utvärderingens genomförande

Uppdraget från Rikspolisstyrelsen har varit att genomföra en utvärdering som omfattar 
såväl ett process- som ett effektperspektiv och som ska ha fokus på samarbete 
mellan polisen och kommunerna, och där främst socialtjänsten. Med process- och 
effektperspektivet som utgångspunkt har utvärderingen av det nationella pilotprojektet 
med sociala insatsgrupper genomförts i form av en kombinerad program- och effekt-/
måluppfyllelseutvärdering. Nedan beskrivs motiven bakom valet av utvärderingsdesign, 
utvärderingens uppläggning och genomförandet av datainsamlingen.

Förutsättningar
Utvärderingen av det nationella pilotprojektet med sociala insatsgrupper ska inkludera 
både ett process- och ett effektperspektiv. Pilotprojektet genomförs på tolv orter i landet; 
orter som skiljer sig mer eller mindre åt både vad gäller invånarnas demografi ska och 
socio-ekonomiska sammansättning, frekvens och art av kriminalitet, sätt att organisera 
offentlig verksamhet, och tidigare erfarenheter av samarbete mellan polis och socialtjänst. 
Från Rikspolisstyrelsen fi nns en beskrivning av hur man principiellt tänkt sig att projektet 
ska genomföras lokalt samtidigt som hänsyn ska tas till lokala förhållanden vid det faktiska 
genomförandet. Kravet på att utvärderingen ska omfatta ett processperspektiv skulle 
kunna tillgodoses genom 12 separata processtudier (se t.ex. Denvall 2011). På grund av 
försöksorternas olika karaktär och förutsättningar att arbeta med sociala insatsgrupper 
skulle ett sådant val dock riskera att leda till ett antal mer eller mindre disparata lokala 
processbeskrivningar som dels skulle vara svåra att systematiskt jämföra med varandra 
och i förhållande till respektive orts kontextuella villkor, dels i förhållande till hur sociala 
insatsgrupper som samarbetsmodell mellan polis och socialtjänst är tänkt att fungera 
enligt Rikspolisstyrelsen.

En effektutvärdering i ”hårdare” mening, det vill säga att med viss sannolikhet kunna säga 
att skillnader i t.ex. samarbetsformer, nyrekrytering till och avhopp från kriminella nätverk 
före och under eller efter pilotprojektet, beror på just de aktiviteter som genomförts i form 
av sociala insatsgrupper, skulle kräva någon form av experimentell kontrolldesign (se t.ex. 
Shadish m.fl . 2002) – något som är svårt att åstadkomma inom ramen för projekttiden och 
en rimlig budget för utvärderingen. En central aspekt att beakta här är också att sociala 
insatsgrupper så som det prövas inom ramen för det nationella projektet är att betrakta som 
ett försök att utifrån lokala förutsättningar utveckla samarbetsformer mellan i första hand 
polisen och socialtjänsten. Att innan man vet om nya samarbetsformer överhuvudtaget 
utvecklas lokalt genomföra en större nationell effektutvärdering är knappast rimligt vare 
sig metodologiskt eller ekonomiskt. Utvärderingen bör istället ha som mål att i första 
hand söka identifi era eventuella lokala effekter i sig (har något nytt inträffat, har något 
skett?) för att ge ett underlag till ett eventuella nästa steg som skulle försöka koppla dessa 
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förändringar till sociala insatsgrupper som samarbetsmodell (om det är samarbetsformen 
sociala insatsgrupper som lett till skillnaden) (se Armelius & Armelius 1999) Genom den 
valda utvärderingsdesignen, en kombinerad program- och måluppfyllelseutvärdering, bör 
utvärderingen av pilotprojektet med sociala insatsgrupper dock också kunna säga något 
tentativt (hypotetiskt) om vad som kan ligga bakom eventuella skillnader före och efter. 

Erfarenheten från tidigare utvärderingar av försök från statens sida att stimulera 
utvecklingen av nya metoder och arbetssätt på lokal nivå inom den sociala sektorn är 
också att tiden mellan initiering av sådana försök och insatsernas eller utvärderingarnas 
slutdatum ofta är för kort för att eventuella skillnader på klient- eller brukarsidan före 
och efter ska hinna få genomslag (Petersen, Oscarsson, Kullberg 2012). Den här aktuella 
utvärderingen ska avrapporteras till Rikspolisstyrelsen den sista augusti i år (2012), varför 
datainsamlingen kommer att avslutas i maj för att möjliggöra sammanställning, analys 
och rapportskrivande. Det nationella pilotprojektet sjösattes 15 juni 2011 vilket innebär 
att en bedömning måste göras vilka eventuella effekter som rimligen kan förväntas under 
perioden 15 juni 2011 till och med maj 2012, det vill säga efter drygt 11 månader.

Utvärderingsdesign
Genom att kombinera en programutvärdering med en måluppfyllelsevärdering har 
utvärderingen av försöksverksamheten med sociala insatsgrupper förutsättningar att 
inkludera såväl ett process- som ett effektperspektiv. En programutvärdering innebär här 
att en s.k. programteori tas fram som beskriver vad som är tänkt ska ske inom ramen 
för projektet (Rossi, m.fl  2004; Vedung 1998). Vilken verksamhet, vilka aktiviteter ska 
implementeras och genomföras av vem eller vilka var och när; och vilka är de förväntade 
resultaten (effekterna) av verksamheten/aktiviteterna. Programteorin jämförs sedan med 
den faktiska verksamheten, med vilka aktiviteter som i realiteten genomförs, inom ramen 
för projektet. En programteori är således en form av processbeskrivning som ger en 
struktur i tid och rum som beskriver vad som är tänkt ska ske och med vilka resultat/
effekter.

I den här aktuella utvärderingen upprättas en programteori för det nationella pilotprojektet 
utifrån hur Rikspolisstyrelsen principiellt beskriver att samarbete mellan polis och 
socialtjänst är tänkt ska gå till lokalt i form av sociala insatsgrupper och vilka effekter 
man förväntar sig på kort och längre sikt. Med en sådan principiell programteori som 
utgångspunkt och referensram dokumenteras sedan hur de lokala projekten i praktiken 
genomförs – dels i förhållande till den principiella programteorin, dels i övrigt inom 
ramen för det lokala pilotprojektet. 
Som framgått av resonemanget under 4.1.1 ovan har en effektutvärdering i ”hårdare” 
mening inte bedömts vara genomförbar av såväl metodologiska som tids- och i övrigt 
resursmässiga skäl. Då Rikspolisstyrelsen formulerat förväntade resultat av det nationella 
pilotprojektet så kan en ”mjukare” effektutvärdering istället ske genom att kombinera 
programutvärderingen med en måluppfyllelseutvärdering (för måluppfyllelseutvärdering, 
se Vedung 2011). Förväntningarna (”målen”) är att pilotprojektet ska leda till att nya 
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samarbetsformer (”sociala insatsgrupper”) utvecklas mellan polis och socialtjänst och att 
unga i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil identifi eras. Långsiktigt är målsättningen 
att förhindra nyrekrytering till kriminella nätverk och att underlätta för unga som vill 
hoppa av sådana nätverk.

Den här aktuella utvärderingen kommer att avse de två första målen (nya samarbetsformer 
och identifi ering av unga i riskzonen) då det är dessa som ligger inom ramen för 
pilotprojektet och som också bedöms som möjliga utfall inom tiden för utvärderingen. 
Om nya samarbetsformer i form av sociala insatsgrupper utvecklas under projekttiden 
utvärderas inom ramen för programutvärderingen med hjälp av den principiella 
programteorin och de lokala projektbeskrivningarna. Här studeras om och i så fall 
hur man organisatoriskt och processuellt har utvecklat en samverkar mellan polis och 
socialtjänst enligt den principiella programteori för sociala insatsgrupper och eventuella 
avvikelser från principmodellen eller andra utfall som bedöms som relevanta. Inom ramen 
för måluppfyllelseutvärderingen studeras omfattningen av den faktiska identifi eringen och 
inkluderandet av unga i riskzonen och vilka insatser som ges av vem till dessa ungdomar. 
Vissa uppskattningar görs också av kriminalitetsutvecklingen bland dessa ungdomar.

Den kombinerade program- och måluppfyllelseutvärderingen ger möjlighet att:

- relatera utfallet för varje lokalt projekt till den lokala projektbeskrivningen,

- systematiskt jämföra de lokala projektbeskrivningarna med varandra och relaterat 
till utfallet,

- relatera de lokala projektbeskrivningarna till den principiella programteorin, och

- söka hänföra skillnader i utfall på lokal nivå till skillnader i lokala projektbeskrivningar, 
i förhållande till den principiella programteorin, och till kontextuella skillnader 
(demografi , socio-ekonomi, kriminalitet, mm).

D.v.s., vi söker systematiskt efter förklaringar till skillnader i utfall mellan olika lokala 
projekten och mellan dessa och den principiella programteorin.

Genomförande av datainsamling
Genomförandet av utvärderingen har följt en principiell mall som beskriv nedan. Ibland 
har mallen inte kunnat följas, till exempel på grund av att en representant för en de lokala 
parterna som skulle medverka när vi besökte projektet fått förhinder. Det kan också röra 
sig om dokument som saknats. Vi har i dessa fall så långt möjligt försökt komplettera den 
information som saknats via telefonsamtal, brev eller email. Vilka källor (empiri) som 
ligger till grund för respektive beskrivning av de lokala projekten framgår av bilaga 3.
Datainsamlingen har skett med hjälp av en månatlig uppföljningsblankett, telefonsamtal 
och platsbesök på de 12 projektområdena. Till detta kommer skriftligt material från 
Rikspolisstyrelsen rörande den nationella pilotverksamheten med nationella insatsgrupper 
och från de lokala polis- och socialtjänstmyndigheterna avseende tidigare och pågående 
verksamheter kring ungdomar.
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Från och med 1 september 2011 till och med maj 2012 fyllde socialtjänsten månatligen 
i en uppföljningsblankett med uppgifter på gruppnivå om de ungdomar som samtyckt 
till att ingå i det lokala SIG-projektet och om verksamheten i sig. Blanketten innehåller 
uppgifter om ålder, kön, målsättning (förhindra nyrekrytering till eller underlätta avhopp 
från kriminella nätverk), förekomst av åtgärdsplan och så kallad lots (ansvarar för att följa 
upp vidtagna åtgärder och kontaktperson för den unge och dennes familj). Begreppet lots 
avser här en person med övergripande ansvar för verksamhetens SIG-deltagare och är ett 
mer utvidgat begrepp än det som presenteras i SOU 2010:15. Det bör här poängeteras att 
lots inte ingår som en offi ciell del av den nationella pilotverksamheten. Vidare innehåller 
blanketten uppgifter om någon ungdom lämnat projektet (planerat eller avhopp), 
kriminalitet, pågående, nytillkomna och avslutade insatser och vilka som utfört insatserna, 
möten som genomförts på strukturell och individuell nivå, samt en fritextruta där hinder 
och framgångsfaktorer för samarbete och det individuella arbetet med ungdomarna kan 
beskrivas.

Under hösten 2011 insamlades de lägesbeskrivningar som socialtjänsten inom ramen för 
de lokala projekten skulle ta fram enligt överenskommelsen mellan Rikspolisstyrelsen och 
de lokala myndigheterna (Rikspolisstyrelsen 2011); och under slutet av året och början av 
2012 genomfördes telefonintervjuer med representanter för polis och socialtjänst. Under 
våren 2012 genomfördes platsbesök på samtliga 12 projektområden med representanter för 
de lokala polis- och socialtjänstmyndigheterna. Vid platsbesöken användes en intervjumall 
(se bilaga 1) med avsikt att kunna beskriva genomförandet av det lokala projektarbetet i 
förhållande till den principiella programteorin. Till detta kommer avidentifi erade exempel 
på åtgärdsplaner för de deltagande ungdomarna.

Datainsamlingen har i de fl esta fall gått att genomföra som planerat (se bilaga 3). När 
det gäller den lägesbeskrivning per juni 2011 som kommunerna skulle ta fram vid 
projektstarten fi nns dock brister. Lägesbeskrivningen (Rikspolisstyrelsen 2011) ska dels 
innehålla uppgifter om ungdomar i riskzonen, pågående insatser, förekomst av kriminalitet 
och kriminella nätverk, dels en beskrivning av de organisationer och aktörer (offentliga 
och privata) som arbetar med frågor som rör nyrekrytering till eller avhopp från kriminella 
nätverk – inklusive samarbete. De lägesbeskrivningar som inkommit är av mycket skiftande 
kvalitet sett till innehåll och omfattning i förhållande till de uppgifter Rikspolisstyrelsen 
efterfrågat, inklusive de sifferuppgifter som ibland ange. Lägesbeskrivningarna har därför 
bara i begränsad omfattning kunnat användas som underlag för utvärderingen.
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4. Principiell programteori

En programteori är en metod för att illustrera ett program eller en interventions idé. Till 
exempel kan man därmed synliggöra vilka interventionen riktar sig till (mottagare), hur 
arbetet ska genomföras (slutprestation) samt vilka de förväntade effekterna är (utfall). 
Att konstruera en programteori innebär alltid förenklingar av en komplex verklighet. 
Genom den processen kan man renodla, projekts grundidé: vad som skiljer arbetet 
i sociala insatsgrupper mot socialtjänstens och polisens ordinarie arbete? Genom att 
skapa en programteori för sociala insatsgrupper kan den idé som konstruerats centralt 
(regering, Rikspolisstyrelsen etc.) jämföras med hur arbetet med sociala insatsgrupper 
genomförts lokalt i de tolv pilotområdena. För vidare läsning om programteorins funktion 
i utvärderingen hänvisas till utvärderingens metoddel (kapitel 3). 
Programteorin kan delas upp i två faser: först en initieringsfas som beskriver vad socialtjänst 
och polis bör göra vid uppstarten av sociala insatsgrupper och sedan en reguljär fas som beskriver 
vad som ska göras under projekttiden. Man kan även i programteorin särskilja den nationella 
nivån (punkt 1-2) och den lokala nivån (punkt 3-6). Detta är en utvärdering av de lokala 
pilotverksamheterna. Nedan i fi gur 1 återfi nns en modell över programteorin varefter den 
förklaras punkt för punkt. Följande empiriska källor har används för sammanställningen 
av den principiella programteorin för sociala insatsgrupper.

• Regeringsbeslutet ( Ju2011/1906/KRIM).

• Åtagandet (Rikspolisstyrelsen 2011)

• Projektplan (Rikspolisstyrelsen 2011b)

• Checklista (Rikspolisstyrelsen 2011c)

Det bör tilläggas att denna programteori utgår ifrån den checklista som Rikspolisstyrel-
sen tog fram i juni 2011. Därefter gjordes en uppdatering av checklistan i februari 2012. 
Denna uppdatering har inte involverats i programteorin. Detta beror dels på att den 
första versionen varit den som de lokala projekten haft att förhålla sig till längst tid under 
perioden som empiri till denna utvärdering samlats in (september 2011 till maj 2012), 
samt att det skulle skapa svårigheter för läsvänligheten och komparationen att relatera de 
lokala projekten till olika versioner av checklistan. Några faktorer som på ett radikalt sätt 
förändrar riktlinjerna för hur arbetet med sociala insatsgrupper kan bedrivas föreligger 
inte heller i uppdateringen, utan är snarare en förtydligad och mer genomarbetad version.
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Figur 1. Principiell programteori för den nationella pilotverksamheten för sociala insatsgrupper. 
(S) Socialtjänsten ansvarar för den beskrivna aktiviteten. (P) Polismyndigheten ansvarar för den 
beskrivna aktiviteten.
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Förklaring av programteorin

Uppdragsgivare
Ett regeringsbeslut utgår ifrån Justitiedepartementet den tredje mars 2011 som ger 
Rikspolisstyrelsen i uppdrag att inrätta sociala insatsgrupper. Regeringsbeslutet inleds 
med följande text.

. Regeringens beslut

. Rikspolisstyrelsen ska: 

. Initiera en pilotverksamhet för unga som riskerar att bli kriminella. 

. Pilotverksamheten ska bedrivas i minst sex och högst tolv kommuner och vara  
  inriktade på unga i åldern 15-25 år ( Ju2011/1906/KRIM:1).

Projektets huvudman
Rikspolisstyrelsen är huvudman för den nationella pilotverksamheten när det gäller sociala 
insatsgrupper. Rikspolisstyrelsen ansvarar för att de lokala pilotverksamheterna initieras. 
Rikspolisstyrelsen upprättade den 31 maj 2011 en projektplan för pilotverksamheten 
där följande projektmål angavs: ”Målet för projektet är att pilotverksamhet initieras på 
minst sex platser i landet och att verksamheten dokumenteras och följs upp genom en 
utvärdering” (Rikspolisstyrelsen 2011b:5). Processen att knyta lokala pilotområden till 
projektet beskrivs på detta sätt i projektplanen.

Enligt regeringsuppdraget ska stadsdelar med utbrett utanförskap i Stockholm, Malmö, 

Göteborg och Uppsala inkluderas i pilotverksamheten. Frågan ställdes därför till dessa 

kommuner, som pekade ut den stadsdel de ansåg borde ingå i pilotprojektet. Utöver dessa 

har övervägande delen av de deltagande kommunerna själva kontaktat RPS och önskat få 

delta i projektet. Därutöver har RPS tillfrågat några områden för att uppnå geografisk och 

storleksmässig spridning (Rikspolisstyrelsen 2011b:6).

Rikspolisstyrelsen utarbetade ett dokument, åtagande (Rikspolisstyrelsen 2011), som varje 
lokalt projekt fi ck skriva under. På den lokala nivån är därmed aktuell polismyndighet 
samt kommun/stadsdel huvudman för pilotverksamheten. Åtagandets funktion förklaras 
i projektplanen.

Då verksamheten inom pilotprojektet med sociala insatsgrupper ställer krav både på polis-

myndigheten och kommunen är det viktigt att båda aktörer samverkar och genomför sin 

del av arbetet inom de sociala insatsgrupperna. För att det ska bli tydligt vad som krävs 

av de båda aktörerna inom ramen för pilotprojektet och för att utföra den utvärdering 

som genomförs av arbetet i pilotområdena ska åtagandet undertecknas av polismyndighe-

ten och kommunen där pilotprojektet genomförs. Åtagandet reglerar också vad de båda 

aktörerna ska göra initialt i projektet, vad de förväntas bistå med under projekttiden och 

hur ansvaret ska fördelas under projekttiden (Rikspolisstyrelsen 2011b:6).
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Initieringsfas polismyndigheten
Åtagandet reglerar vad polismyndigheten och socialtjänsten bör göra vid uppstarten av de 
sociala insatsgrupperna på den lokala nivån. Dels ska de underteckna åtagandet, och dels 
ska de göra ett initialt urval för att fi nna personer att motivera till samtycke.

Åtagande
Länspolismästaren ska underteckna åtagandet för polismyndigheten (Rikspolisstyrelsen 
2011:3).

Initialt urval
Vid uppstarten av SIG åtar sig polismyndigheten att genomföra ett initialt urval av unga 
som matchar målgruppen för SIG. Denna process ska enligt åtagandet gå till på följande 
sätt.

Vid uppstarten av sociala insatsgrupper ska polismyndigheten:

Utifrån en bedömning baserad på befintlig polisiär underrättelseinformation, identi-

fiera ungdomar som polisen anser kan komma att bli aktuella för sociala insatsgrupper. 

Bedömningen ska göras utifrån uppgifter om den unges ålder, ålder för debutbrott om 

sådan information finns, brottens karaktär och frekvens. Inledningsvis bör polismyn-

digheten fokusera på ungdomar i ålder 15-18 år för att sedan efter hand även inkludera 

unga vuxna (upp till 25 år). Informationen ska därefter överlämnas till socialtjänsten i ett 

samlat förslag. Förslaget kan innehålla information om ungdomar som polismyndigheten 

tidigare informerat socialtjänsten om (Rikspolisstyrelsen 2011:1).

När polisen genomfört sitt initiala urval överlämnas förslaget till socialtjänsten som 
fortsätter urvalsprocessen.

Initieringsfas socialtjänst

Åtagande

Kommunstyrelsens ordförande ska underteckna åtagandet för kommunen 
(Rikspolisstyrelsen 2011:3).

Initialt urval

Socialtjänstens initiala urval, som alltså baseras på polisens samlade förslag över potentiella 
SIG-deltagare, beskrivs i åtagandet på följande vis.

Vid uppstarten av sociala insatsgrupper ska socialtjänsten:

Utifrån det översända materialet från polisen välja ut de ungdomar som ska ingå i de 

sociala insatsgrupperna från starten. Särskild hänsyn ska tas till om ungdomen är känd 

(oavsett om det är av socialtjänsten eller polis) för att ha begått brott sedan tidig ålder då 

detta är en av de tyngsta riskfaktorerna för att utveckla en kriminell livsstil. Socialtjänsten 

har också möjlighet att ta med andra ungdomar än de polisen föreslår (Rikspolisstyrelsen 

2011:2).
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Socialtjänsten har som vi kan notera den slutgiltiga bestämmanderätten angående vilka 
som ska bli potentiella SIG-deltagare. 

Inhämta samtycke

När socialtjänsten gjort sitt urval, baserat på polisens sammanställda lista, så ska 
socialtjänsten tillfråga de unga man valt ut om samtycke till att delta i SIG.

Vid uppstarten av sociala insatsgrupper ska socialtjänsten:

[…] Kontakta aktuella individer (om personen fyllt 18 år) eller familjer för att inhämta 

samtycke. De ungdomar där samtycke ges blir grunddeltagarna i de sociala insatsgrup-

perna (Rikspolisstyrelsen 2011:2).

De personer som ger samtycke blir alltså grunddeltagare till den sociala insatsgruppen. 
Dessa personer är mottagare för insatserna inom de sociala insatsgrupperna i de tolv 
pilotområdena. 

Mottagare

 I åtagandet beskrivs följande målgrupp för de sociala insatsgrupperna: ”Regeringen 
beslutade den 3 mars 2011 att uppdra åt Rikspolisstyrelsen att initiera en pilotverksamhet 
med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. Arbetet i de sociala 
insatsgrupperna ska vara inriktat mot unga i åldern 15-25 år” (Rikspolisstyrelsen 2011:1). 
I ett annat dokument från Rikspolisstyrelsen, checklista, specifi ceras målgruppen tydligare:

De sociala insatsgrupperna i de tolv pilotområdena ska göra insatser för personer 15-25 

år som är i riskzon för att utveckla en kriminell livsstil eller vill hoppa av ett kriminellt 

nätverk eller en kriminell livsstil (Rikspolisstyrelsen 2011c:10).

För det första är ålder en variabel för målgruppen, SIG deltagarna ska vara mellan 15-
25 år. För det andra är målsättningen en variabel, där man kan konstatera att det fi nns två 
tydligt åtskilda målgrupper: (målgrupp A) unga i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil 
och (målgrupp B) unga som vill hoppa av ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil 
(målgrupp B). Det fi nns en stor öppenhet inför vilka konnotationer begreppen innehar, i 
projektplanen fi nns följande avsnitt:

Begreppet ”i riskzon för att utveckla en kriminell livsstil” kommer genomgående att 

användas. Liknande begrepp, men som inte används i projektet är unga som riskerar att bli 

kriminella, unga som löper risk att rekryteras till kriminella nätverk, unga som väljer en 

kriminell bana, unga i riskzon, unga i risksituationer, unga i riskzon att bli vanekriminella, 

barn och ungdomar som är i behov av stöd och hjälp, unga med en utveckling som kan 

leda till kriminalitet, unga som är aktuella inom kriminalvården eller som polisen har 

underrättelseinformation om, unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil samt 

unga som riskerar att bli vanekriminella (Rikspolisstyrelsen 2011b:10).

Målgrupp A kan med andra ord även vara personer till exempel som riskerar att rekryteras 
till kriminella nätverk eller unga som riskerar att bli vanekriminella. I det initiala urvalet 
ska det fi nnas ett fokus på åldern 15-18 år vilket rimligtvis betyder målgrupp A: 
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Något som utöver dessa två variabler påverkar målgruppen för de lokala pilotverksamheterna 
är kapacitet. Hur målgruppen avgränsas storleksmässigt är beroende på lokala resurser och 
förekomster av kriminalitet vilket uttrycks i Rikspolisstyrelsens checklista.

Hur många ungdomar och unga vuxna som ska delta i en social insatsgrupp avgörs av hur 

många ungdomar som är i riskzon att utveckla en kriminell livsstil eller som vill hoppa 

av ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil på orten och hur många unga som den 

sociala insatsgruppen har resurs att hantera (Rikspolisstyrelsen 2011c:10).

Slutprestation för pilotverksamheten
 När det fi nns mottagare av programmet, det vill säga man har personer som lämnat 
samtycke till informationsutbyte, inleds den mer reguljära fasen av projektet. Denna fas 
regleras i åtagandet med vad socialtjänst och polismyndigheten ska göra under projekttiden. 
Här börjar man närma sig själva kärnan i vad arbetssättet sociala insatsgrupper innebär: 
Vad är det som skiljer arbetet med unga i riskzonen inom SIG från olika myndigheters 
ordinarie arbete med målgruppen? Det fi nns två åtskilda slutprestationer för SIG; dels att 
utveckla lokala samarbetsformer och dels att koordinera insatser på individnivå.  

Slutprestation samarbete

En av de två slutprestationer som programmet sociala insatsgrupper förväntas generera 
är att lokala samarbetsformer utvecklas. I Rikspolisstyrelsens projektplan för sociala 
insatsgrupper anges följande förväntade effekt för projektet: ”Projektet bör leda till 
en utveckling av lokala samarbetsformer avseende insatser för unga i riskzonen att 
utveckla en kriminell livsstil” (Rikspolisstyrelsen 2011b:5). I regeringsuppdraget anges 
förstärkt samarbete kring den unge som ett skäl för beslutet att initiera pilotverksamheten 
(Ju2011/1906/KRIM:2). I regeringsbeslutet påpekas att det redan fi nns samarbete mellan 
landsting, kommuner och myndigheter kring unga i riskzonen men att det fi nns brister 
både gällande effektiviteten i verksamheten och gällande förtroendet mellan aktörer. 
Därmed dras följande slutsats om vad som behöver göras:

Enligt regeringens bedömning är det rimligt att socialtjänsten med sitt särskilda ansvar 

för barn och ungdomar som är i behov av stöd och hjälp tydligare än idag stöttas av övriga 

aktörer. För att åstadkomma detta behövs det en lokal samarbetsform där insatser för unga 

i risksituationer kan koordineras på individnivå. Rikspolisstyrelsen får därför i uppdrag att 

initiera en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper ( Ju2011/1906/KRIM:2).

Socialtjänsten är som vi tidigare konstaterat ytterst ansvarig för den sociala insatsgruppen, 
och den utvecklade samarbete som här förväntas utvecklas, bygger på att en 
samarbetsstruktur utvecklas utifrån socialtjänsten kring unga i riskzonen. 

a) Det första steget för att utveckla en lokal samarbetsform är att organisera en 
samarbetsstruktur för de sociala insatsgrupperna. I regeringsbeslutet anges en 
förutsättning för att lokala samarbetsformer ska kunna utvecklas vara att det fi nns ett 
stöd för samarbetsformen på strategisk nivå. Med tanke på att de på många håll i landet 
fi nns samverkansöverenskommelser mellan polismyndigheten och socialtjänsten dras 
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slutsatsen att ”Försöksverksamheten med sociala insatsgrupper bör därför i möjligaste 
mån utgå från den samverkansstruktur som fi nns etablerad” (Ju2011/1906/KRIM:3). 

b) Som vi tidigare konstaterat är socialtjänsten ytterst ansvarig för samarbetet kring SIG 
deltagarna. Socialtjänsten är även ansvarig för att knyta de övriga aktörerna som är aktuella 
till projektet. 

Arbetet i den sociala insatsgruppen sker under ledning av socialtjänsten. Detta innebär att 

socialtjänsten ansvarar för […] att berörda myndigheter, aktörer och organisationer knyts 

till arbetet (Rikspolisstyrelsen 2011c:5).

c) Socialtjänsten ansvarar även för att se till att realisera den samarbete som ska ske inom 
SIG. Så här beskrivs det i åtagandet:

Under projekttiden ska socialtjänsten, som sammanhållande kontaktpunkt:

Kalla till möten, en gång i månaden eller oftare.

Sätta ihop dagordning till mötena och se till att berörda aktörer/myndigheter blir kallade.

Föra minnesanteckningar över mötena (Rikspolisstyrelsen 2011b:2).

Här avses den individinriktade samarbete. I checklistan beskrivs närmare hur man tänker 
sig att detta samarbete ska genomföras. Dels anges att dagordningen ska bestå av följande 
tre punkter: individdel, en del avseende ”återvändare” och en allmän del. I individdelen 
ska ”varje aktuell ungdom upp för sig och de personer som ska delta för respektive 
ungdom deltar endast då” (Rikspolisstyrelsen 2011c:9). Man tänker sig här ett möte där 
de professionella deltagarna kommer och deltar när det är knutna till en ungdom. 

d) Polismyndigheten har genom åtagandet skriftligen åtagit sig att aktivt delta i samarbete 
inom SIG. Man åtar sig bland annat att delta i samtliga möten som socialtjänsten kallar till.

Under projekttiden ska polismyndigheten:

Delta i de möten socialtjänsten kallar till inom ramen för sociala insatsgrupper.

Vid varje möte kunna bidra med aktuell, lokal information om t.ex. ordningsstörningar 

i området, planerade insatser för kommande högtider och händelser eller annan relevant 

information samt ha kunskap på individnivå (Rikspolisstyrelsen 2011b:2).

Slutprestation individnivå 

Den andra slutprestationen i SIG är att koordinera SIG deltagarnas insatser på individnivå. 
Denna punkt förutsätter den förra slutprestationen, det lokala samarbetet (5a), det är 
inom ramen för samarbete mellan berörda myndigheter som insatserna kan koordineras. 
Behovet av koordination kommer från att SIG deltagarna har insatser eller är aktuella 
hos fl era myndigheter, och dessa bör därmed vara inblandade i koordinationen. I 
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regeringsbeslutet hänvisar man till betänkandet Kriminella grupperingar – motverka rekrytering 
och underlätta avhopp (SOU 2010:15) där idén om sociala insatsgrupper först utvecklades. 
Utifrån detta dras slutsatsen att: ”huvudansvaret för arbetet även fortsättningsvis ska 
vila på socialtjänsten i den kommun där den unge bor och bygger på att arbetet i de 
sociala insatsgrupperna mot nyrekrytering till kriminella nätverk måste koordineras på 
individnivå” (Ju2011/1906/KRIM:2). Navet för koordinationen av insatser är att en 
individuell åtgärdsplan upprättas.

För varje ungdom som blir aktuell för en social insatsgrupp ska en individuell åtgärdsplan 

upprättas. I åtgärdsplanen ska framgå vilka myndigheter som ska göra stödinsatser för 

den unge. Vilka dessa myndigheter är beror på den unges behov av stöd. Även den unges 

åtaganden ska framgå av åtgärdsplanen (Rikspolisstyrelsen 2011c:9).

Genom att kursivera ordet en i citatet ovan avses antagligen att man är medveten om att 
SIG-deltagare har andra typer av handlingsplaner i andra sammanhang. Man markerar 
därmed att en specifi k åtgärdsplan ska upprättas för SIG sammanhanget, som genom 
sitt koordinerande uppdrag ska samla insatser och åtgärder från samtliga aktörer som kan 
tänkas beröras. Hur åtgärdsplanen ska utformas specifi ceras ytterligare i Rikspolisstyrelsens 
checklista. Det framgår att åtgärdsplanerna ska vara tydligt och detaljerat utformade.

I åtgärdsplanen ska också framgå vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska genom-

föra vad, när varje åtgärd ska vara genomförd och hur genomförandet ska dokumenteras. 

Det är också viktigt att fastställa ordningen mellan åtgärderna. Åtgärderna som genom-

förs för den unge ska följas upp av den sociala insatsgruppen (Rikspolisstyrelsen 2011c:9).

a) Socialtjänsten ansvarar för att processen med att skapa en individuell åtgärdsplan för 
varje SIG-deltagare inleds.

Under projekttiden ska socialtjänsten, som sammanhållande kontaktpunkt:

[…] Ta fram underlag och sätta ihop utkast till de individuella åtgärdsplanerna, i samar-

bete med andra berörda aktörer/myndigheter (Rikspolisstyrelsen 2011b:2).

b och c) Socialtjänsten ansvarar även för att processa åtgärdsplanen och att se till att 
nödvändiga beslut fattas. Innan detta sker ska åtgärdsplanen dock godkännas. Här fi nns 
en oklarhet kring hur detta godkännande ska gå till, då det enbart står att socialtjänsten 
ska processa åtgärdsplanen när godkänt utkast fi nns.

Under projekttiden ska socialtjänsten, som sammanhållande kontaktpunkt:

[…] Efter att ett godkänt utkast till individuell åtgärdsplan finns, processa denna så att 

nödvändiga beslut fattas (Rikspolisstyrelsen 2011b:3).

d) I åtagandet kan man läsa att både socialtjänsten och polismyndigheten åtar sig att 
genomföra de åtgärder som fi nns i åtgärdsplanen, där de utpekas som ansvariga.

Under projekttiden ska polismyndigheten:
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Genomföra de åtgärder som beslutats i de individuella åtgärdsplanerna, där polisen 

utpekats som ansvarig (Rikspolisstyrelsen 2011b:2).

Under projekttiden ska socialtjänsten, som sammanhållande kontaktpunkt:

Genomföra de åtgärder som beslutats i de individuella åtgärdsplanerna, där kommunen 

utpekats som ansvarig (Rikspolisstyrelsen 2011b:3).

e) I checklistan för sociala insatsgrupper utpekas socialtjänsten som ansvarig för att följa 
upp åtgärderna i åtgärdsplanen.

Arbetet i den sociala insatsgruppen sker under ledning av socialtjänsten. Detta innebär att 

socialtjänsten ansvarar för […] att ta fram utkast till de individuella åtagandeplanerna samt 

följa upp att åtaganden i dessa genomförs (Rikspolisstyrelsen 2011c:5).

f) Under projekttiden kan nya ungdomar och unga vuxna knytas till de sociala 
insatsgrupperna genom att de ger samtycke till informationsutbyte. I det initiala urvalet 
pekas socialtjänsten enskilt ut som den myndighet som ska motivera och inhämta 
samtycke. I det fortlöpande intaget av SIG-deltagare kan även polismyndigheten, i de fall 
de är lämpligt, motivera och hämta in samtycken. 

Under projekttiden ska polismyndigheten: […]

I de fall det är lämpligt kontakta aktuella ungdomar (om den unge fyllt 18 år) och dennes 

vårdnadshavare (om den unge är under 18 år) för att motivera dem att lämna samtycke till 

informationsutbyte (Rikspolisstyrelsen 2011c:5).

Under projekttiden ska socialtjänsten, som sammanhållande kontaktpunkt: […]

Ta kontakt med den aktuelle ungdomen (om den unge fyllt 18 år) och dennes vårdnadsha-

vare (om den unge är under 18 år) för att motivera dem att lämna samtycke till informa-

tionsutbyte (Rikspolisstyrelsen 2011c:6).

I checklistan förtydligas förhållandet mellan polis och socialtjänst ytterligare, men det 
läggs även till att skolan kan inhämta samtycken: ”Det är främst socialtjänstens ansvar att 
inhämta samtycket men, om det är lämpligt, kan även polisen och skolan inhämta det” 
(Rikspolisstyrelsen 2011c:8).

Utfall 

Under avsnitt fem (5) i programteorin diskuterades själva arbetssättet inom SIG. Detta 
leder oss till de förväntade effekterna av detta arbetssätt, det vill säga programmets utfall. 
Här är det viktigt att särskilja pilotverksamhetens förväntade effekter (punkt 1) och de 
mer långsiktiga effekterna man förväntar sig av de sociala insatsgrupperna (punkt 2). 

Förväntade effekter för pilotverksamheten

När det gäller pilotverksamhetens förväntade effekter så kan man urskilja två huvudsakliga 
effekter som pilotverksamheten för SIG bör leda till. Det är dessa effekter vi som utvärderare 
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har i fokus för utvärderingen då vi i en utvärdering som pågår under löpande projekt inte 
kan uttala oss om de mer långsiktiga målsättningarna. För det första bör pilotverksamheten 
leda till att lokala samarbetsformer utvecklas. För det andra bör pilotverksamheten leda 
till att öka möjligheterna att identifi era unga i målgruppen för SIG. Så här beskrivs detta 
under rubriken förväntad effekt i projektbeskrivningen för SIG. Man kan konstatera att 
målsättningarna för pilotverksamheten riktar sig mot de professionella som arbetar med 
SIG och inte mot själva mottagarna för programmet, det vill säga de unga i målgruppen 
för SIG.

Projektet bör leda till en utveckling av lokala samarbetsformer avseende insatser för unga 

i riskzon att utveckla en kriminell livsstil samt öka möjligheten att identifiera de unga som 

riskerar att utveckla en kriminell livsstil eller vill lämna ett kriminellt nätverk (Rikspolis-

styrelsen 2011b:5).

Långsiktiga målsättningar

De långsiktiga målsättningarna är till skillnad för målsättningarna för pilotverksamheten 
riktade mot mottagarna för SIG, det vill säga SIG deltagarna. De långsiktiga målsättningarna 
är att förhindra nyrekryteringen till kriminella nätverk samt att underlätta för de unga som 
vill hoppa av kriminella nätverk. 

Det långsiktiga syftet med projektet är att genom tidiga, tydliga och samordnad insatser 

och reaktioner från samhällets sida minska risken för att unga väljer en kriminell livsstil 

(Rikspolisstyrelsen 2011b:4).

En central uppgift för försöksverksamheten ska vara att kartlägga och identifiera de unga 

som är i riskzonen för att bli vanekriminella och att på ett strukturerat sätt arbeta för 

att stärka skyddsnätet kring den unge och därigenom förhindra en utveckling som kan 

leda till kriminalitet. Även unga som behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella 

nätverk bör kunna ingå i försöksverksamheten (Ju2011/1906/KRIM:3).
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5. Tolv lokala projektbeskrivningar     

I ovanstående kapitel presenteras den principiella programteorin för sociala insatsgrupper. 
Det vill säga idén om hur arbetet med sociala insatsgrupper bör bedrivas och vilka 
effekter det bör ge. I detta kapitel undersöks hur arbetet med sociala insatsgrupper 
faktiskt bedrivs i de tolv pilotområden. I kapitlet som följer efter det, analyseras den 
principiella programteorin i förhållande till de tolv lokala projektbeskrivningarna, så att 
de lokala projekten kan jämföras med varandra och med programteorin. Beskrivningen 
av de tolv lokala projekten följer mallen för den principiella programteorin men om 
annan relevant information kommit fram kan de utvidgas, det kan till exempel röra sig 
om sekretessfrågor eller värdegrundsskillnader mellan polis och socialtjänst. De lokala 
projektbeskrivningarna har sammanställts utifrån intervjuer, månadsvis uppföljning och 
avidentifi erade åtgärdsplaner med mera. Läs mer om vilka empiriska källor som använts 
för varje separat projektbeskrivning i bilaga 3.

Boden

Sammanfattning
Bodens sociala insatsgrupp har i snitt haft två deltagande ungdomar under projekttiden. 
De rapporterar om en något högre medelålder än många andra och de rapporterar 
dessutom ett förhållandevis högt antal brottsmisstankar. Boden tillhör dem som trots få 
deltagare rapporterat om fl est antal individinriktade möten per månad. Få av deltagarna 
saknar åtgärdsplan och lots.

Kontext

Beskrivning av kriminalitet

Det fi nns enligt informanterna i Boden ingen organiserad brottslighet eller kriminella 
nätverk i kommunen. Det fi nns däremot löst sammansatta kompisgäng som begår brott 
ihop. Så här beskriver Boden kommun själva ungdomsbrottsligheten i den lägesbeskrivning 
som lämnades in till Rikspolisstyrelsen i samband med uppstarten av SIG.

Det finns inga kända fall av ungdomar från Boden som är knutna till kriminella nätverk 

så som HA eller Bandidos. Däremot kan kompisgäng av kriminella fungera som små, 

lokala, nätverk som utför olika brott tillsammans. Detta gör att det inte går uttala sig om 

antal avhoppare från kriminella nätverk. Oftast sker det genom att en ungdom flyttar 

från Boden eller placeras på annan ort och kommer ifrån kompisgänget (Boden kommun 

2011:1).
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Tidigare erfarenheter

Informanterna känner inte till några projekt som påminner om SIG i struktur och 
inriktning. Däremot har man erfarenhet av olika former av övergripande samarbete. SSP 
samarbete fi nns i Boden och har enligt informanterna varit fungerande i cirka fem – sex års 
tid. Under 2010 och 2011 fanns ett projekt kallat Samarbete för ökad trygghet i Boden kommun, 
som handlade om samarbete mellan Socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen samt polismyndigheten. Syftet med projektet beskrivs 
vara att tidigt uppmärksamma utsatta barn och ungdomar och att få en bättre kvalitet 
på samarbetet mellan polisen och kommunen. Både detta projekt och SSP är strategiskt 
samarbete. Någon erfarenhet av samarbete kring individer har inte funnits i Boden. 

Förutsättningar för pilotprojektet
Boden har relativt små resurser för att arbeta med SIG. Arbetsgruppen består av en person 
från polisen och en från socialtjänsten. Dessa två personer driver hela arbetet med sociala 
insatsgrupper. Samordnaren för SIG på socialtjänsten har ingen avsatt tid för arbetet med 
SIG utan har lika många handläggningsärenden som innan hon blev SIG-samordnare. 
Den polis som arbetar med SIG har cirka 25 procent av tjänsten avsatt för projektet. Så 
här resonerar de kring resursfrågan.

Har ni de resurser som ni behöver för att kunna genomföra arbetet med sociala insatsgrupper?

Kommunen har väl inte direkt mycket personal och vi från polisen har ju inte heltid 

heller utan har alla andra arbetsuppgifter också så det kan ju bli lite dåligt med det (Polis, 

områdespolis).

Har ni de resurser som ni behöver för att kunna genomföra arbetet med sociala insatsgrupper på ett bra 

sätt?

Nej egentligen inte. Jag har ju min heltidstjänst och jag har ju inte fått någon tid för detta 

projekt, så jag får prioritera dessa ungdomar och träffar med polisen eftersom de känns 

viktigast just nu. Men jag hade velat ha mer arbetstid avsatt för det här och göra ett mycket 

bättre arbete. […] om man ska arbeta med det här så tycker jag det skulle tillförts pengar 

till kommunerna som är med för att man ska kunna göra ett bra jobb i detta (Socialtjäns-

ten, Samordnare SIG).

Initieringsfas
Initiativet till att delta i SIG kom enligt de informanter vi pratar med från politiskt nivå 
inom Boden kommun. 

Åtagande
Länspolismästaren för Polismyndigheten i Norrbotten och Kommunstyrelsens ordförande 
och kommunchefen i Bodens kommun undertecknade åtagandet 10 juni 2011.
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Initialt urval
I Boden har man under några år kartlagt ungdomar i riskzonen för kriminalitet 
och droganvändande genom att kartlägga olika nätverk utifrån brottsregister och 
underrättelseuppslag. Kartläggning genererade en lista på 183 namn. Utifrån detta register 
tog polisen i samband med uppstarten av SIG ut tio namn på potentiella deltagare som 
överlämnades till socialtjänsten. Polisen hade i detta urval följande kriterier i åtanke: fyra 
anmälda brott eller fl er senaste året samt strategiska brott. Socialtjänsten konstaterade att 
alla dessa var kända hos dem och att sju av dem hade pågående insatser. Alla på listan var 
födda mellan 1990-1994. Eftersom socialtjänsten visste att de hade begränsade resurser 
för arbetet med SIG så valde man att inledningsvis enbart tillfråga en SIG-deltagare. 
Kriteriet för urvalet av denna person var tidig brottsdebut, dömd för så kallade strategiska 
brott samt ofullständig skolgång. Arbetsgruppen för SIG bestämde sig för att börja arbeta 
med denna person för att sedan under projektets tid se om man hade resurser att ta in fl er 
SIG-deltagare. 

Inhämta samtycke
För att få in samtycken kallades potentiella SIG-deltagare till ett möte med områdespolisen, 
SIG-samordnaren samt den unges socialsekreterare där den unge tillfrågades om samtycke.

Mottagare

målgrupp

Målgruppen är personer som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Några kriminella 
nätverk fi nns inte i Boden. När man defi nierat målgruppen har man varit öppen för att ta 
in individer i hela åldersspannet 15-25 år med hög brottsbelastning samt begått strategiska 
brott.

kapacitet

Som nämns under avsnittet kontext har man i Boden relativt små resurser för arbetet med 
SIG. Därför är kapaciteten för hur många SIG-deltagare man kan ta in begränsade. Vid 
projektets uppstart togs enbart en SIG-deltagare för att man inte trodde att man hade 
resurser att hantera fl er.  Under projektets gång togs fl er SIG-deltagare in. Socialtjänstens 
samordnare för SIG samt områdespolisen uppskattade att fyra stycken SIG-deltagare är 
ungefär maxgränsen för vad som hinns med utifrån de befi ntliga resurser man har. I mars 
2012 uppfylls kvoten på fyra deltagare. Om man ser den uppskattade kapaciteten på fyra 
deltagare med det genomsnittliga antalet deltagare per månad, som är 2,3 så kan man 
konstatera att Boden ligger under sin kapacitet större delen av projekttiden.

Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

I Boden fi nns en Styrgrupp och en arbetsgrupp. Arbetsgruppen utför det operativa 
arbetet som består av en områdespolis och socialtjänstens SIG-samordnare. Dessa två 
personer ingår också i styrgruppen. Styrgruppen tar upp generella frågeställningar och 
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prioriteringar för projektet men tar även upp individärenden där man till exempel diskuterar 
vad de olika aktörerna i styrgruppen kan erbjuda SIG deltagarna för stöd och insatser. 
Det operativa arbetet med SIG deltagarna bedrivs av arbetsgruppen. Arbetsgruppen är 
samma grundstruktur för samtliga SIG-deltagare, men i vissa fall har enrepresentant från 
arbetsförmedlingen tagits med vid mötena. 

Styrgruppen (Möte en gång per månad)

Socialtjänsten (samordnare SIG, enhetschefen ungdomsenheten, enhetschef  
missbruksenheten), polis (polischef  Boden/Luleå, områdespolis), skola (gymnasiechef) 
och kriminalvård (handläggare frivård).

Arbetsgrupp (Sporadiska möten)

Socialtjänsten (samordnare SIG) och polis (områdespolis).

Knyta aktörer till projektet
Arbetet med att knyta andra aktörer än socialtjänst och polis till projektet är inte så 
utvecklat i Boden. Informanterna berättar att de saknar samarbete med kronofogden. En 
förklaring angående varför till exempel skolan inte är aktiva inom projektet är att man inte 
har haft någon SIG-deltagare som går i skolan.

Hur tycker du samarbete med övriga aktörer fungerar?

Skolan har vi inte riktigt fått med än, för att ungdomarna som vi har med går inte i skolan 

just nu, så vi har inget tight samarbete men hoppas få det om vi får in någon ungdom som 

går i skolan. Sen myndigheterna är med på sidan men inget aktivt samarbete, så det kunde 

vart bättre. Det är lite beroende av personen som är med i projektet, att de inte har någon 

pågående kontakt just där till exempel då med skolan, men jag ser inga direkta hinder, jag 

tror vi kan få med dem vi behöver (Socialtjänsten, Samordnare SIG). 

Anordna och delta i möten

De två personer som arbetar operativt har inga fasta tider för möten. Mycket av samarbetet 
genomförs via telefon. Man ringer varandra och diskuterar enskilda individer eller specifi ka 
händelser. Några gånger per månad ses man även fysiskt. Informanterna berättar att de 
skulle önska en mellannivå mellan styrgrupp och dem själva. När de diskuterar individer 
i styrgruppen, så kan de som deltar på den nivån inte realisera att beslutet verkställs. 
Processen från diskussion och beslut till verkställande blir därmed lång och krånglig.

Sekretess

Informanterna upplever sekretessrelaterade problem innan ett samtycke har getts. Till 
exempel handlar det om att olika aktörer arbetar mot samma målsättningar på olika håll 
utan att veta om vad den andre gör. 
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Slutprestation individnivå 

Åtgärdsplan

Det fi nns i Boden åtgärdsplaner som är unika för SIG sammanhanget. Varje SIG-
deltagare har en individuell åtgärdsplan. I Boden utgår man inte ifrån den åtgärdsplan 
som Rikspolisstyrelsen tagit fram, utan har skapat en egen och mer förenklad variant. 
Man använder ett tomt dokument som man kan fylla med rubriker efter behov. Under 
rubrikerna återfi nns korta målsättningar. På en handlingsplan vi tagit del av återfi nns tre 
rubriker: Narkotika, Sysselsättning/Ekonomi samt Familj. En målsättning kan till exempel 
vara, under rubriken Narkotika, att ”lämna urinprov regelbundet, tre gånger i veckan” och 
”återuppta kontakten med x vårdcentral för samtal”. I åtgärdsplanen fi nns målsättningar av 
denna konkreta karaktär men dessa blandas med målsättningar av en mer öppen karaktär, 
till exempel fi nns under rubriken Familj målsättningen: ”Samarbeta med familjen för att 
tillsammans stödja x till ett bättre mående och sysselsättning”. Det som även skiljer denna 
åtgärdsplan från den som Rikspolisstyrelsen tagit fram är att den inte innehåller några 
kolumner som utöver målsättningen skapar utrymme för genomförande och vem som 
är ansvarig för vad. Gällande uppföljningen av åtgärdsplanen så följs målsättningarna 
upp varje gång man träffar SIG-deltagaren. Det bör dock tilläggas att åtgärdsplanerna 
vid besök i Boden den 3 mars 2012 inte hade reviderats någon gång, utan att samma 
målsättningar som när SIG-deltagarna skrevs in föreligger.

Fortlöpande motivation till samtycke

I Boden motiveras SIG-deltagare fortlöpande efter det initiala urvalet. En person av 
de totalt fem som tillfrågats om att delta har tackat nej till samtycke. Det är polisen 
och socialtjänsten gemensamt, precis som vid det initiala urvalet, som bedriver detta 
motiverande arbete under fortlöpande projekt.

Att delta i en social insatsgrupp

Det är i Boden områdespolisen och SIG-samordnaren som arbetar operativt med de unga. 
Hur ofta man träffar SIG-deltagarna varierar. I vissa perioder kan man ses intensivare 
med SIG-deltagarna, ibland varje vecka, till exempel om man arbetar aktivt för att en 
SIG-deltagare ska få sysselsättning. I ett fall har en LVU placering gjort att man inte kan 
träffa den SIG-deltagaren lika frekvent. Ibland ses enbart den unge och SIG-samordnaren 
och på vissa möten är även områdespolisen med. Representant från arbetsförmedlingen 
har också varit med i enstaka möten med SIG-deltagaren. SIG-samordnaren menar att 
de som är deltagare i SIG får extra stöd till skillnad från ungdomar som inte är med i 
SIG. Främst sker stödet i form av praktisk hjälp i vardagen. SIG-samordnaren kan till 
exempel följa med SIG-deltagaren till vårdcentral eller arbetsförmedling, eller påminna 
och motivera dem att ringa samtal som är viktiga för dem. De får träffa socialtjänst och 
polis oftare och kan få hjälp och stöd med praktiska saker. 
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Utfall 

Målsättning

Man har i Boden inte satt upp några offi ciella målsättningar för projekttiden. Vid 
besök framhåller både polisen och socialtjänsten att den stora målsättningen med deras 
verksamhet som är att utveckla samarbete mellan polis och socialtjänst. I Boden har det 
inte varit någon målsättning att kartlägga ungdomar i riskzonen.

Informanternas beskrivning av utfall

Informanterna beskriver själva att en framgång med SIG-projektet är att samarbete 
med andra aktörer, till exempel arbetsförmedlingen har förbättrats. Motgångar under 
projekttiden har varit att man haft dåligt med resurser och att man inte kunnat strukturera 
upp arbetet mer. En annan motgång man upplever är att man inte har några konkreta och 
verksamma insatser mot kriminalitet att erbjuda SIG-deltagarna.

Borlänge

Sammanfattning
Borlänge tillhör de större insatsgrupperna med knappt sex deltagare per månad. De 
rapporterar trots det mycket få delgivna brottsmisstankar. Deltagarna är 15-20 år och de 
allra fl esta har lots och individuell åtgärdsplan. Borlänge är den kommun som rapporterar 
fl est individinriktade möten per månad.

Kontext

Beskrivning av kriminalitet

Enligt Borlänge kommun själva fi nns inga kriminella nätverk i Borlänge men däremot 
löst sammansatta grupperingar av ungdomar utifrån etnicitet eller geografi sk tillhörighet 
(Borlänge kommun 2011).

Tidigare erfarenheter

Informanterna som arbetar med SIG i Borlänge känner inte till några tidigare projekt med 
samma inriktning som SIG. Ett projekt med namnet Youth at risk avslutades 2004. Projektet 
fokuserade på samarbete mellan socialtjänsten och näringsliv för att kunna erbjuda 
ungdomar och unga vuxna sysselsättning.  Vidare fi nns det en kommunövergripande 
plattform för det förebyggande arbetet med barn, ungdomar och deras föräldrar/
nätverk kallat Maskrosor i Borlänge. Ledningsgruppen för SIG bygger på en befi ntlig 
samarbetsstruktur från Maskrosor i Borlänge. Socialtjänsten beskriver att det sedan länge 
fi nns ett välutvecklad inoffi ciellt samarbete mellan socialtjänst och polisen i Borlänge. 
Bland annat är en socialsekreterare placerad på polisstationen två halvdagar i veckan, 
där socialsekreteraren tillsammans med polis bedriver bekymringssamtal med ungdomar 
under 15 år som begått brott. 
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Förutsättningar för pilotprojektet

I Borlänge fi nns en samordnare för SIG som arbetar som utredande socialsekreterare och 
har samordnarrollen som en del av den tjänsten. Nedan resonerar samordnaren angående 
hur denna tjänst förhåller sig till de nya uppgifterna i att vara samordnare för SIG.

Har ni de resurser som ni behöver för att kunna genomföra arbetet med sociala insats-

grupper?

Jag har en socialsekreterartjänst där jag jobbar med utredningar och följer upp insatser. Jag 

har åtta rullande SIG grupper nu. Vad ska jag säga, det tar ju tid att få till de här grupperna, 

speciellt inför första mötet, att få till en första träff. Det ska klaffa i kalendern och allt sånt. 

Sen när man är samordnare då hamnar det på mig till exempel hur ärendet går vidare. Jag 

är inne i insatsen på ett annat sätt än när jag är utredare och tillsätter en insats, då släpper 

jag mer, och får in rapporter om hur det går. […] Då blir det mer att man följer upp var 

tredje eller var sjätte månad och man har telefonsamtal. Här är det mer intensivt om man 

är med och det tar tid och resurser (Socialtjänst, samordnare SIG).

Initieringsfas
I Borlänge beskrivs initiativet till att delta i SIG ha tagits gemensamt av polis och socialtjänst, 
även om polisen beskrivs som mer pådrivande. Så här beskriver en representant från 
ungdomspolisen erfarenheten från initieringsfasen.

Exakt vem som snappade upp det vet jag inte, men det var ju mycket prat om det våren 2011, att det skulle 

dra igång ett projekt. Då var det en av mina medarbetare, som snappade upp det, om ett nytt samarbets-

projekt med socialtjänsten. Socialtjänsten och ungdomsgruppen, ungdomspolisen om man säger, bestämde 

tillsammans att man skulle försöka få bli ett projektområde. Jag tror att det var vi som var mer pådrivande 

och sen fick vi med oss socialtjänsten (polis, representant ungdomspolisen).

De informanter från socialtjänsten som vi träffar i maj 2012 beskriver dock att de blev 
förvånades när de fi ck reda på att de skulle medverka i det nationella pilotprojektet för 
SIG. Förste socialsekreterare för ungdomsgruppen, som numera arbetar som samordnare 
för beredningsgruppen för SIG, berättar att hon blev informerad av socialchefen i augusti 
2011 att Borlänge skulle delta. Hon ansåg då att Borlänge inte passar i projektet eftersom 
de inte har rätt målgrupp. Men det var redan bestämt att Borlänge skulle vara med. Då 
började 1:e socialsekreteraren förankringsarbetet genom att sätta ihop en beredningsgrupp 
och skapa idé om hur detta projekt skulle genomföras utifrån Borlänges förutsättningar.

Åtagande

Länspolismästaren och polisområdeschefen i Dalarna samt kommunstyrelsens ordförande 
och kommunchefen i Borlänge kommun undertecknade åtagandet den 9 juni 2011. I 
Borlänge har man omformulerat åtagandet så att även skolan involveras på denna nivå. 
Det som skiljer Borlänge från andra pilotområden är att de skrivit in i avtalet att skolan ska 
ingå i ledningsgruppen för SIG. I avtalet står det att gymnasiechefen, grundskolechefen, 
chefen för elevhälsan samt chefen för kommunens ungdomsenhet där fältfritidsledarna är 
organiserade ska ingå i ledningsgruppen.
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Initialt urval

Polisen gjorde en lista som omfattade 14 personer som skickades till socialtjänsten. När 
socialtjänsten fi ck denna lista ansåg man att många personer på listan inte har kriminalitet 
som huvudsakligt problem utan att det snarare var psykiatrisk problematik som låg 
till grund för deras beteende. Socialtjänsten tyckte därför inte att SIG var lämpligt för 
personerna på listan. Socialtjänsten tyckte att det var problematiskt att man på grund av 
sekretessen inte kan återkoppla sina åsikter om polisens lista. Socialtjänsten valde då att 
arbeta fram en annan strategi för urvalet av SIG-deltagare. Istället för att själv kartlägga 
kriminella ungdomar och unga vuxna i Borlänge så gjorde man en bedömning av de 
ungdomar och unga vuxna som kommer till socialtjänstens kännedom. När det kommer 
in en anmälan till socialtjänsten görs en bedömning om denna person är aktuell för SIG. 
Kriterierna för bedömningen är: personer som tidigare haft problem med kriminalitet och 
att det nyligen uppkommit ny kriminalitet, det vill säga återfall i brott. 

Inhämta samtycke

När socialtjänsten anser att en person är lämplig för SIG enligt processen ovan så 
tillfrågas personen om samtycke. Detta sker i samband med att socialtjänsten inleder 
en BBIC utredning. SIG är i Borlänge en myndighetsutövad insats. Insatsen beviljas i 
inledningsskedet av utredningen, om den unge samtyckt, och när socialtjänstens utredning 
är klar tas ett beslut om insatsen ska fortsätta eller avslutas. Informanterna beskriver att 
alla som tillfrågats denna väg har tackat ja till samtycke. Sedan har även fältassistenter och 
polis tillfrågat potentiella deltagare. Från dem har dock inga samtycken inkommit. Denna 
modell för urval och motivering av potentiella deltagare bygger på ett fortlöpande intag. 
Det görs med andra ord inget initialt urval som baseras på en screening av kommunens 
ungdomar och unga vuxna.

Mottagare

Målgrupp

Gällande målgruppen beskriver informanterna att man fått med ungefär den målgrupp 
man velat ha. Man beskriver dock att man inte riktigt anser att man har den målgrupp i 
Borlänge som projektet egentligen riktar sig till, det vill säga människor som riskerar att 
rekryteras till kriminella nätverk eller redan deltar i sådana. Informanterna anser att de 
inte fi nns några kriminella nätverk i Borlänge. Så här beskriver man hur organiseringen av 
kriminella ser ut i Borlänge i den lägesbeskrivning som man skickat in till Rikspolisstyrelsen.

I Borlänge finns idag inga etablerade kriminella nätverk. De gäng som finns här har efter 

en kort period valt att byta ort. Vad detta beror på kan man bara spekulera om.

Utifrån den analys som kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) gjort finns det inte heller 

några kriminella nätverk bland ungdomar i Borlänge kommun. Man kan se att det finns 

löst sammansatta grupperingar utifrån etnisk bakgrund, geografisk tillhörighet etc. 

Däremot finns det individer boende i Borlänge som kan ingå eller har visat intresse för 

kriminella grupperingar utanför kommunen (Borlänge kommun 2011).
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Så här uttrycker sig socialtjänstens samordnare för SIG angående målgruppen.

Hur mottogs beslutet att ert område skulle delta i det nationella pilotprojektet i din organisation?

Lite frågetecken kring det här med avhoppare, vi kände väl att den typen av kriminali-

tet har vi inte sett till här riktigt. Kriminaliteten kring den här enprocentskulturen, den 

organiserade brottsligheten. Utan vi kände mer att vi hade ungdomar i riskzonen att 

utveckla en kriminell livsstil (Socialtjänsten, samordnare SIG). 

Målgruppen är därmed ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. 
Socialtjänsten uttrycker även att det ska vara kriminalitet som är huvudproblematiken, 
att det inte är till exempel psykiska problem som är huvudproblematiken, vilket man då 
till exempel ansåg om många av de individer som fanns på polisens initiala lista. De SIG-
deltagare man har kommer enligt informanterna från blandad socioekonomisk bakgrund. 
Socialtjänsten beskriver att gemensamt för nästan alla SIG-deltagare är en undermålig 
skolgång, missbruk (både eget och i familjen), ADHD samt psykisk ohälsa. 

Kapacitet

Socialtjänsten beskriver i maj 2012 att de skulle kunna ta emot upp till 40 stycken deltagare. 
Denna höga kapacitet beror på att man lagt verksamheten mycket nära linjeverksamheten, 
man kan därmed dela upp ansvaret för SIG- deltagarna på olika socialsekreterare. Samtidigt 
menar SIG-samordnaren att den rollen är mycket tidskrävande. 

Har ni de resurser som ni behöver för att kunna genomföra arbetet med sociala insatsgrupper?

Jag har en socialsekreterartjänst där jag jobbar med utredningar och följer upp insatser. Jag 

har åtta rullande SIG grupper nu. Vad ska jag säga, det tar ju tid att få till de här grupperna, 

speciellt inför första mötet, att få till en första träff. Det ska klaffa i kalendern och allt sånt. 

Sen när man är samordnare då hamnar det på mig till exempel hur ärendet går vidare. Jag 

är inne i insatsen på ett annat sätt än när jag är utredare och tillsätter en insats, då släpper 

jag mer, och får in rapporter om hur det går. […] Då blir det mer att man följer upp var 

tredje eller var sjätte månad och man har telefonsamtal. Här är det mer intensivt om man 

är med och det tar tid och resurser (Socialtjänst, samordnare SIG).

Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

Organiseringen av samarbetsstrukturen har genomförts av socialtjänsten. Det fi nns i 
Borlänge en ledningsgrupp, en beredningsgrupp och för varje SIG-deltagare fi nns det en 
individuell social insatsgrupp. Ledningsgruppen bygger på en befi ntlig samarbetsstruktur 
från plattformen Maskrosor i Borlänge. Beredningsgruppen och de sociala insatsgrupperna 
är nya sammansättningar. Ledningsgruppen ses en gång i månaden där socialchefen är 
sammankallande, beredningsgruppen träffas varannan vecka där 1:e socialsekreterare 
för ungdomsgruppen är sammankallande medan det varierar hur ofta den sociala 
insatsgruppen träffas men i genomsnitt ses man ungefär en gång varannan vecka. 
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Ledningsgruppen (möte en gång i månaden)

Socialtjänsten (IFO-chef, chef  ungdomsenheten 1:e socialsekreterare ungdomsgruppen), 
polis (chef  polisens ungdomsgrupp), skola (Gymnasiechef, skolområdeschef  grundskolan, 
chef  för elevhälsan, representant som arbetar med integrationsfrågor), lokala BRÅ 
(samordnare), arbetsförmedling (chef) och kriminalvården (Chef  frivården). Socialchefen 
är sammankallande för ledningsgruppen.

Beredningsgruppen (möte varannan vecka)

Socialtjänst (enhetschef  barn- och ungdomsenheten, enhetschef  öppenvården, 1:e 
socialsekreterare ungdomsgruppen, 1:e socialsekreterare försörjningsstöd, enhetschef  
socialtjänstens öppenvård, socialsekreterare missbruksgruppen, socialsekreterare 
mottagningsgruppen), polis (representant från polisens ungdomsgrupp), skola 
(koordinator grundskola, koordinator för gymnasiet), frivården (ungdomshandläggare) och 
Arbetsförmedlingen (ungdomshandläggare). 1:e socialsekreterare för ungdomsgruppen 
är sammankallande.

Social insatsgrupp (möte ca varannan vecka beroende på omständigheter)

Den sociala insatsgruppen är individuell för varje SIG-deltagare. Sammansättningen 
sker utifrån vilka individer som är bäst lämpade utifrån SIG-deltagarens bakgrund och 
behov. SIG-deltagaren och vårdnadshavare deltar i dessa möten beroende på deras 
egen inställning och intresse. Informanterna beskriver att intresset varierar bland SIG 
deltagarna, vissa vill inte alls delta medan andra visar ett starkt intresse att delta. Det 
allra första mötet när det kommit in en ny SIG-deltagare genomför man dock med 
enbart professionella som deltagare. Vilka som deltar i den sociala insatsgruppen varierar 
beroende på SIG-deltagaren. I maj 2012 har följande aktörer i olika utsträckning deltagit 
i en social insatsgrupp: Skola, socialtjänst, polis, arbetsförmedling, landsting (BUP) och 
fältassistenter.

Knyta aktörer till projektet

Informanterna från polisen beskriver att det varit svårt att knyta skola och landstinget 
till projektet. Socialtjänsten har en annan bild av skolan, där de anser att de både är lätta 
att få tag på och att de deltar i möten. Under våren 2012 skedde en förbättring och 
skolan blev mer involverade och socialtjänsten beskriver samarbetet med skolan som 
bra. Informanterna upplever att det fortfarande i maj 2012 fortfarande är svårt att få till 
samarbete med landstinget.

[…] Däremot skolan, där har vi inte varit bäst alltså. Vi har även försökt få med landstinget 

eftersom många av de här ungdomarna har någon form av diagnos, men landstinget är en 

svår nöt att knäcka. Men skolan är en jätteviktig aktör men där har det varit konstigt, inte 

ointresse, men de visar sig inte med närvaro. Då har socialtjänst och polis gått väldigt tight 

ihop (polisen, representant ungdomspolisen).

Varför tror du det finns svårigheter i samarbete med skolan?
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Det är så in i helsike många rektorer i en liten kommun som Borlänge. Jag tror det är cirka 

60 stycken i lilla lilla kommunen med femtiotusen invånare knappt. Alla de här är kungar 

i sitt eget, de är chefer över sina egna och de har fullt upp. Det är mycket pålagor, det är 

läroplan, det är personal som inte mår bra och ungdomar som bråkar i skolan. Jag tror inte 

de tagit sig tid att bli informerade och har heller inte förstått nyttan av det heller att då 

kan det faktiskt bli lugnare på deras skola, utan tänkt, att de här orkar vi faktiskt inte med 

(polisen, representant ungdomspolisen).

Hur tycker du samarbete med övriga aktörer fungerar?

Skolan tycker jag är lätt att få tag på och de kommer på möten. Sen har vi kommunala 

öppenvård som det inte vart problem med. Vi har fått med arbetsförmedlingen i två olika 

grupper nu. Jag tycker det fungerat bra. BUP har varit med en gång, i en grupp. Fältare har 

vi med i nästan varenda grupp, vi har åtta rullande grupper nu (Socialtjänst, samordnare 

SIG).

Finns det några aktörer som du upplevt problem i samarbete med?

Det är kanske BUP i så fall, landstinget. Jag tror att de undrar vad deras roll i det här är? 

(Socialtjänst, samordnare SIG).

Anordna och delta i möten

Det är samordnaren för SIG i Borlänge som sammankallar de individuella sociala 
insatsgrupperna. Styrgruppen sammankallas av socialchefen och beredningsgruppen av 
1:e socialsekreterare. Att sammankalla de individuella sociala insatsgrupperna menar SIG-
samordnaren är tidskrävande eftersom det måste anpassas så att alla kan delta.

Polis och socialtjänst

Socialtjänstens perspektiv är att förändring är en process som tar tid. Från skola och polis 
upplever socialtjänsten att de får krav på att omhänderta ungdomar som att de skulle 
kunna göra det utan grunder. Socialtjänsten menar att de föredrar hemmalösningar och 
menar att skola och polis inte är insatta i hur LVU lagstiftningen är konstruerad.

Har ni upplevt några hinder för samarbete mellan socialtjänst och polis i projektet sociala insatsgrupper?

Nej som sagt vi har jobbat jättelänge och vi känner alla de här i socialtjänsten personligen, 

man har umgåtts man har åkt på konferenser och de har suttit på vårt polishus och det 

är samma personer som ingår i många projekt. Så nej över huvud taget inte, nu blir det 

att man faktiskt kan andas ut och man kan lyfta individer och diskutera. När man fått 

samtycke är det liksom grönt ljus vilket gör att det blir mycket enklare och tydligare, men 

också faktiskt att man känner att nu när vi diskuterar individer så gör vi inte fel utan nu gör 

vi faktiskt rätt. (polisen, representant ungdomspolisen).
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Sekretess

Socialtjänsten beskriver att de inte har några problem med sekretessen i sitt arbete med 
SIG. Informanterna beskriver att det fi nns olika lösningar för att arbeta utan att bryta 
sekretessen. Innan man fått samtycke med en potentiell SIG-deltagare kan man prata 
anonymt om en ungdom med andra aktörer. Man kan även hämta in muntligt samtycke 
från SIG-deltagare om man får hämta in information från andra aktörer. 

Slutprestation individnivå 

Åtgärdsplan

Samordnaren för SIG är ansvarig för de individuella SIG-ärendena. Det fi nns i 
Borlänge ingen åtgärdsplan som är unik för SIG. Istället använder man sig av BBIC 
genomförandeplan. Dessa planer integreras väl med SIG eftersom alla SIG-deltagare 
hittills kommit in i projektet via anmälan till socialtjänsten och därmed har en BBIC 
utredning löpande parallellt med SIG. Man har även använt sig av den mall för 
åtgärdsplaner som Rikspolisstyrelsen tagit fram, men endast som ett arbetsmaterial 
de första två mötena med SIG deltagarna. Denna använder SIG-samordnaren (som 
genomför en socialtjänstutredning på SIG deltagarna) som ett arbetsmaterial som sedan 
sammanställs och förs in i BBIC genomförandeplan. På de två initiala individuella mötena 
har alla deltagare åtgärdsplanen som en mall för diskussionen. Man försöker sedan att 
enas angående målsättningar och ansvarsfördelning. SIG-samordnaren för sedan in 
det man kommit fram till in i BBIC genomförandeplan. När den sociala insatsgruppen 
träffas följs målsättningarna upp och revideras. Ibland förekommer då inga förändringar 
i målsättningar under en längre tid. Därför följs målsättningarna upp minst var tredje 
månad på ett mer strukturerat sätt.

Fortlöpande motivation till samtycke

Det sker ett fortlöpande intag av SIG-deltagare utifrån den process som beskrivs under 
rubriken. Det initiala urvalet och det fortlöpande sker enligt samma rutin.

Att delta i en social insatsgrupp

För varje SIG-deltagare fi nns en individuell social insatsgrupp. På de individuella 
SIG-mötena diskuterar man alltså de områden som ingår i åtgärdsplanen och enligt 
informanterna lägger man stor vikt vid att alla som deltar får vara med och säga sina åsikter. 
Det ska vara ett gemensamt projekt för hela gruppen att sätta upp mål och ansvariga för 
målen. Detta material förs sedan in i BBIC utredningen. Åtgärdsplanen i sig sammanställs 
inte, utan används enbart som arbetsunderlag på SIG-mötet.

Utfall 

Målsättning

Det fi nns inga offi ciella målsättningar för pilotprojektet i Borlänge. Den enda målsättning 
som informanterna i Borlänge säger sig ha är att arbeta för att projektet ska permanentas 
i kommunen.
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Informanternas beskrivning av utfall

Socialtjänsten upplever ett bra utfall för projektet i att kriminalitet minskat för samtliga 
SIG-deltagare. Två av nio SIG-deltagare har i maj 2012 återfallit i kriminalitet. Ett 
mindre bra utfall med projektet är att man inte lyckats påverka skolresultat och umgänge 
i samma utsträckning. Som framgång framhåller socialtjänsten även införandet av 
beredningsgruppen. Det är en mellannivå som inte funnits i samarbetsstrukturen i 
Borlänge sedan tidigare. I denna beredningsgrupp kan man dela erfarenheter om vilka 
insatser olika aktörer och myndigheter kan erbjuda till SIG-deltagare och potentiella 
SIG-deltagare. Detta är viktigt, framhåller socialtjänsten, då man kan kartlägga hur man 
kan förbättra för SIG-deltagare och potentiella SIG-deltagare, det vill säga vad man kan 
erbjuda. Som motgångar framhåller socialtjänstens informanter svårigheten att knyta 
skola och landsting till projektet. 

Botkyrka

Sammanfattning
Botkyrka kom igång senare än många andra grupper med sin operativa verksamhet men har 
sedan tillhört de större grupperna med i genomsnitt sju deltagare under projektperioden. 
Botkyrka är också den grupp som rapporterar om fl est delgivna brottsmisstankar. 
Kännetecknande för Botkyrka är att de har fl era deltagare under 15 år och inga över 17 år. 
De rapporterar fl est strategiska möten per månad och relativt få individinriktade möten. 
De har också relativt många deltagare utan lots och utan individuell åtgärdsplan.

Kontext

Tidigare erfarenheter

I Botkyrka fi nns sedan tidigare ett omfattande samarbete mellan polismyndigheten i 
Stockholms län och Botkyrka kommun. År 2011 fanns totalt sett 15 stycken samarbetsavtal 
upprättade mellan de båda parterna. I Botkyrka har man även sedan tidigare erfarenheter 
av projekt som riktar sig mot kriminella ungdomar. Enligt informanterna har de tidigare 
projekten dock inte fokuserat så entydigt på individnivån som sociala insatsgrupper 
gör. Ett relativt omfattande projekt som pågår samtidigt som pilotverksamheten för 
SIG är projektet ALFI. Bakgrunden till det projektet var att Polismästaren i Södertörns 
polismästardistrikt fi ck i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att öka tryggheten 
och minska brottsligheten i Alby och Fittja. Uppdraget uppkom i samband med att 
fl era skottlossningar och bilbränder ägde rum i Alby och Fittja. Denna handlingsplan, 
även kallad ALFI (Alby + Fittja), bedrivs i projektform mellan 1 mars 2011 och 31 
december 2012. De gemensamma målsättningarna för projektet är följande fyra: (1) att 
minska brottsligheten, (2) att öka tryggheten för boende och andra, (3) att förhindra 
nyrekrytering till kriminalitet samt (4) att minska antalet ungdomar i riskzonen. Under 
namnet Kraftsamling fi nns ett annat projekt som innebär samarbete mellan skola och 
socialtjänst. Projektet innebär dels att varje skola har en kontaktperson från socialtjänsten 
som bland annat deltar i elevvårdsteamet. Projektet innebär också att bygga upp fasta 
samarbetsstrukturer genom att skapa samarbetsgrupper på tre nivåer (högsta chefsnivå, 
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mellanchefsnivå och individnivå). Ett annat projekt som påverkar SIG är VÄRT (Våga 
Ändra Riktning Tillsammans) som innebär samarbete mellan, socialtjänst, polis och 
kriminalvård och riktar in sig kriminella unga vuxna över 18 år.

Förutsättningar för pilotprojektet

I Botkyrka har man en administrativ projektledare, samt tre delprojektledare för SIG. Man 
har en välstrukturerad organisation kring SIG, där man upprättat en projektplan och har 
stöd från socialförvaltningens utvecklingsenhet. Botkyrka beskriver själva att de är högt 
belastade om man ser till kriminalitet och förekomsten av kriminella nätverk. Gällande 
förståelsen av projektets målsättningar beskriver man från polisen en tveksamhet angående 
hur man initialt uppfattade projektet.

Är det tydligt för er vad syftet och målsättningarna med sociala insatsgrupper är?

Nej inte från början. Jag tror syftet har svängt. Jag tror det var ett syfte från början sen 

med tiden så har det ändrats lite grann. Det var bara några veckor sedan jag fick reda på att 

huvudsyftet med sociala insatsgrupper inte är att vi ska rädda ett antal personer, att det är 

en bieffekt, utan att huvudsyftet är att vi ska  lära oss att samarbeta med kommunen. Det 

tror jag inte var solklart från början, det var det inte för mig i alla fall. Och det har man 

missat att kommunicera. […] jag trodde att det var tvärtom, att vi skulle hjälpa ett antal 

personer och att bättre samarbete är en bieffekt, en spinoff (Polis, Biträdande närpolis-

chef).

Initieringsfas
Sektionschefen för det förebyggande arbetet på resursenheten samt en närpolis fi ck i 
maj 2011 i uppdrag av förvaltningschefen att organisera sociala insatsgrupper i Botkyrka. 
Sektionschefen förankrade sedan projektet i organisationen genom att involvera 
utredningsenheten och vuxenenheten i projektet. Något som påverkat initieringen av 
SIG var att det i Botkyrka fanns de två angränsande projektet (ALFI och VÄRT) som 
pågick när SIG skulle implementeras. Den administrativa samordnaren för SIG i Botkyrka 
beskriver uppstartsperioden så här.

Jag vet att de var en del möten under försommaren, så de hade ju möten absolut och 

försökte få någon ordning på hur vi skulle lägga upp det här. Som du vet har vi också 

ALFI i Botkyrka, om jag förstått det rätt kommer det från polismyndigheten i Stockholms 

län och de kom ungefär samtidigt, det här har ställt till det lite grann har jag förstått det 

som. Det vart lite svårt att veta vad vi skulle göra, vem vill vad, är det här samma sak och 

hur ska vi lägga upp det, det vart lite olyckligt där har jag förstått det, det vart lite rörigt. 

[…] Men vi har också en grupp i Botkyrka, VÄRT, Våga Ändra Riktning Tillsammans, 

och delprojektledaren där blev involverad väldigt sent på sommaren i SIG och fick inte 

så bra information innan utan det blev lite sådär att hon bara skulle ta det, så det vart lite 

olyckligt (Socialtjänsten, Administrativ samordnare SIG).
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Åtagande

Polismästaren i Södertörns polismästardistrikt, kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen i Botkyrka kommun undertecknade åtagandet den 16 augusti 2011.

Initialt urval

Polisen i Botkyrka gav en lista på potentiella SIG-deltagare till socialtjänsten. Listan 
var densamma som tidigare togs fram inom projektet ALFI och var därför geografi skt 
avgränsat till Alby och Fittja. En lista, som bestod av 26 personer under 18 år, skickades 
till socialtjänstens ungdomsenhet. En annan lista, som bestod av 10 personer över 18 
år, skickades till socialtjänstens vuxenenhet. Polisens kriterier vid framtagandet av listan 
var: individer som de bedömde som nyckelpersoner inom kriminalitet i Alby och Fittja. 
Tanken var att ta ut nyckelpersoner som många andra ungdomar ser upp till och att SIG på 
detta sätt kan ge störst effekt i minskad kriminalitet. Positiva effekter hos nyckelpersoner 
skulle kunna generera stora positiva effekter i allmänhet. Listan på nyckelpersoner 
sammanställdes genom intervjuer med poliser i Alby och Fittja. Två listor lämnades över 
från polis till socialtjänsten: en med 26 personer under 18 år, och en med 10 personer 
över 18 år.

Hos socialtjänsten satte sig de tre sektionschefer som arbetar med SIG ner och tittade 
igenom polisens listor innan de egna registren inventeras. Socialtjänsten kriterier var vid 
denna gallring var: kriminella syskon, tidig brottsdebut samt skolproblem. Som inspiration 
används de riskfaktorer för att utveckla kriminalitet som presenteras i SOU 2010:15. Detta 
resulterade i en lista på över på 53 potentiella deltagare. 53 personer ansåg man var för 
många att tillfråga om samtycke. Man gjorde därför ytterligare en gallring, utifrån mindre 
specifi ka kriterier, och sedan tillfrågades 13 personer om samtycke. 

Inhämta samtycke

Det var i detta initiala skede som socialtjänsten tillfrågade de potentiella SIG deltagarna 
om samtycke. Först i november 2011 kom det första offi ciella samtycket in.

Mottagare

Målgrupp
När det gäller ålder har man i Botkyrka valt att rikta projektet mot en målgrupp som går 
under den principiella programteorins nedre åldersgräns på 15 år. Delprojekt ett och två 
har en åldersmässig målgrupp på 10 till 17 år. Målgruppen har vid besök i Botkyrka inte 
specifi ceras ytterligare än vad de offi ciella dokumenten för projektet anger.

kapacitet

I Botkyrka har man försökt lägga SIG så nära den ordinarie linjeverksamheten som 
möjligt. Det är därför svårt att säga hur många SIG-deltagare man har kapacitet att ta in. 
I delprojekt 2 uppskattar man maxgränsen för antalet SIG-deltagare till 16 stycken utifrån 
hur resurserna med socialsekreterare ser ut. Informanterna beskriver att de lagt stor vikt 
vid att det är viktigt att man har tid att fylla de sociala insatsgrupper man har med ett 
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innehåll. Socialtjänsten och polisen delar uppfattningen att man av den anledningen inte 
ska ta in för många SIG-deltagare så kvalitén på innehållet försämras av den anledningen. 
Så här beskriver den biträdande närpolischefen de tankegångarna. 

Har ni de resurser som ni behöver för att kunna genomföra arbetet med sociala insats-

grupper?

Vi har resurser så vi kan genomföra projektet, det här är ju något som ska implementeras 

i linjen, det finns ju inga extra resurser. Så det måste jag säga att visst har vi resurser 

att genomföra projektet. Målet med projektet är ju att vi ska lära oss att samverka med 

kommunen. Att vi ska få en smidig samverka. Men ska man peta in mycket klienter så 

tar det ju resurser, men det är frågan om hur många man ska ta in. Jag menar Botkyrka är 

en hård belastad kommun och ska vi sätta in alla som skulle behöva komma in i ett sånt 

här projekt i det då kommer det gå åt extra mycket resurser. Men det har varken vi eller 

kommunen resurser till. Vi kommer ta in så många som systemet klarar av. Det är något 

som vi bestämt med kommunen. För börjar vi ta in för många så det blir väntetid i sociala 

insatsgrupper så det börjar tjoka sig där att man inte hinner med, då tror jag vi tappar 

själva tanken med det hela för då får vi ingen effekt i det. Det har vi diskuterat och där 

har vi bestämt att vi kan inte trycka in hur mycket folk som helst. Så att vi och framförallt 

socialtjänsten hänger med och kan prioritera att arbeta med de här personerna (Polisen, 

biträdande närpolischef).

Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

Botkyrka har valt att dela upp pilotverksamheten för SIG i tre delprojekt. Delprojekt 
1: tidig upptäckt/nyrekrytering av risk för kriminalitet i åldern 10-17 år. Delprojekt 2: 
Beslutad insats för personer i åldern 10-17 år i riskzon att utveckla ett kriminellt beteende. 
Delprojekt 3: Beslutad insats för personer över 18 år som önskar att lämna kriminalitet 
som livsstil. Delprojekt 3 kallas även VÄRT (Våga Ändra Riktning Tillsammans). 
Samarbetsstrukturen för SIG har integrerats med andra liknande projekt som VÄRT 
(våga ändra riktning tillsammans) och Kraftsamling. Utförargrupperna utgår ifrån samma 
struktur för samtliga ungdomar även om man, särskilt mot den yngre målgruppen, ibland 
tar med individanpassade övriga aktörer i samarbete. I utförargruppen deltar inte SIG-
deltagaren och vårdnadshavare. Däremot genomförs nätverksmöten inom delprojekt 
ett och två där den unge samt vårdnadshavare ska delta. Inledningsvis genomförs vad 
som kallas ett samarbetsmöte, vilket ska genomföras inom en vecka från att ett samtycke 
kommer in. Efter detta så ska man genomföra ett genomförandeplansmöte/nätverksmöte 
där också den unge och vårdnadshavare ska delta.
I Botkyrka har man upprättat en projektbeskrivning för SIG (Botkyrka Kommun 2010). 
Där beskrivs följande organisationsskiss. 
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Figur 2. Botkyrkas kommuns organisering av SIG-verksamheten (Botkyrka Kommun 2010).

Styrgrupp delprojekt 1 och 2 (Möte minst två gånger per termin)

Socialförvaltningen (förvaltningschef, verksamhetschef  resursenheten, verksamhetschef  
utredningsenheten, administrativ samordnare SIG, delprojektledare för delprojekt 1 och 
2 SIG), Utbildningsförvaltningen (förvaltningschef, verksamhetschef  specialistenheten, 
chef  gymnasieskolan samt två områdeschefer) och Närpolischefen. Denna styrgrupp är 
samma som styrgruppen för projektet Kraftsamling (samarbete mellan socialförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen). SIG och Kraftsamling delar på den tid som förfogas när 
styrgrupp träffas. 

Styrgruppen delprojekt 3 (Möter några gånger per termin)

Socialförvaltningen (verksamhetschef  vuxenenheten, verksamhetschef  boenheten, SIG 
delprojektledare, SIG administrativ projektledare), polisen (biträdande närpolischef) 
och kriminalvården (kriminalvårdsinspektör). Denna grupp bygger på en befi ntlig 
samarbetsstruktur från projektet VÄRT.

Arbetsgruppen delprojekt 1 och 2

Socialförvaltningen (delprojektledare 1, delprojektledare 2, sektionschef  resursenheten), 
polis (biträdande närpolischef) samt skola (rektorer från samtliga skolor i norra Botkyrka). 
Två av de befi ntliga samarbetsgrupperna i den befi ntliga samarbetsstrukturen Kraftsamling 
används som arbetsgrupp för SIG delprojekt 1 och 2. Dessa är Lokal operativ samarbete 
(LSG) i Hallunda/Norsborg samt Lokal operativ samarbete (LSG) i Alby/Fittja. 
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Arbetsgruppen delprojekt 3

Arbetsgruppen för delprojekt 3 (VÄRT) ses ungefär en gång per månad. Arbetsgruppen 
består av socialförvaltningen (Sektionschef  resursenheten, Sektionschef  utredningsenheten, 
Sektionschef  vuxenenheten/SIG delprojektledare), polisen (två representanter från 
närpolisen) och kriminalvården (kriminalvårdsinspektör).

Utförargrupp delprojekt 1

Utförargruppen för delprojekt 1 ansvarar för: kartläggning, hembesök, eventuellt ta in 
samtycke, informera utredningsenheten, utveckla samarbetsformen. Utförargruppen träffas 
varje vecka och består av socialförvaltningen (delprojektledare 1, områdessekreterare) och 
Polis (representant från det lokala poliskontoret).

Utförargrupp delprojet 2

Utförargruppen för delprojekt 2 ansvarar för: diskutera individärenden, diskutera 
potentiella deltagare och utveckla samarbetsformer. Utförargruppen ses en gång i månaden 
och består av socialförvaltningen (delprojektledare 2 och fyra myndighetsutövande 
socialsekreterare) samt andra representanter efter behov (t.ex. skola och polis).

Utförargrupp delprojet 3

Utförargruppen ses en gång i månaden och består av: socialförvaltningen (två 
myndighetsutövande socialsekreterare från vuxenenheten med inriktning mot VÄRT, 
två behandlare från vuxenenheten med certifi kat för programmet Kriminalitet som livsstil, 
myndighetsutövande socialsekreterare från utredningsenheten, två socialsekreterare/
behandlare från resursenheten) polisen (representant från närpolisen) kriminalvården 
(olika representanter). I delprojektet 1 och 2 är det främst socialtjänst, polis och skola 
som samverkar. I delprojekt 3 är det främst socialtjänst, polis och kriminalvården som 
samverkar (man påpekar samtidigt att man på vuxenenheten har ett upparbetat samarbete 
med försäkringskassan och arbetsförmedlingen inom ordinarie verksamhet). 

Referensgrupp

Referensgruppen består av socialförvaltningen (jurist, utvecklingssekreterare med 
inriktning mot uppföljning) samt polis (docent/kriminolog från polismyndigheten i 
Stockholms län).

Knyta aktörer till projektet

I Botkyrka fi nns som vi kan se ovan en relativt omfattande organisation kring SIG. Många 
olika personer är knutna till olika samarbetsgrupper. Det mesta samarbetet sker mellan polis 
och kommunen (socialförvaltning och utbildningsförvaltning) kan man dock konstatera, 
det är främst representanter därifrån som fi nns representerade. De övriga aktörer som 
man knutit till projektet är förutom polis, socialtjänst och skola endast kriminalvården. 
Kriminalvården deltar på både strategisk och operativ nivå för målgruppen äldre än 18 år. 

Anordna och delta i möten

Arbetet med SIG i Botkyrka är välstrukturerat. Man har upprättat en projektbeskrivning 
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med organisationsskiss och ansvarsfördelning. För varje samarbetsgrupp, det vill säga 
både styrgrupp, arbetsgrupp och utförargrupp fi nns en som har ett sammankallande 
ansvar som ska se till att bjuda in och anordna mötet.

Sekretess

Både socialtjänsten och polisen uttrycker att sekretessen på olika sätt är ett hinder för 
arbetet med SIG. Vid intervju med socialtjänstens administrativa samordnare beskrivs 
sekretessproblem vara kopplade till potentiella SIG-deltagare över 18 år. Problemet som 
beskrivs är att man innan samtycket skrivits på inte kan diskutera vad man kan erbjuda 
den potentiella SIG-deltagaren när den väl skrivit på. 

Det stora hindret och framförallt gällande de ungdomar över arton år är fullmakten och 

samtycket. Hur ska vi få ungdomarna att skriva på samtycket. Vi har pratat mycket om 

det här. Socialtjänsten vet att många ungdomar som skulle behöva sociala insatsgruppen, 

men vi har inga bevis på att de begått något brott som kan ge påföljd över ett år eller så, så 

vi kan inte säga de namnen till polisen utan att ungdomen redan skrivit på fullmakt. När 

vi vill att det ska skriva på samtycket då vill vi ha mycket kött på benen, att det här kan vi 

föreslå till den här ungdomen, de här insatserna skulle vi kunna erbjuda dig och då måste 

vi ha samverkat med både kriminalvården och polisen i de här fallen så vi har många bra 

insatser att erbjuda ungdomen. För vi tror det är dumt att försöka motivera en ungdom 

om vi inte har så konkret förslag att liksom prata med ungdomen om. De ska ju lämna ett 

kriminellt nätverk och det är ju nog inte det lättaste man kan göra i livet. Då måste man 

veta vad socialtjänsten kan erbjuda en person som ska våga lämna ett kriminellt nätverk 

(Socialtjänsten, administrativ samordnare).

Man uttrycker här en önskan om att kunna samverka med kriminalvård och polis 
innan samtycket är påskrivet för att kunna förbereda arbetet med SIG deltagarna. När 
en potentiell SIG-deltagare skrivit på samtycket önskar man ha en ganska klar bild av 
vilka insatser man kan erbjuda denne men eftersom det föreligger sekretess går detta 
förberedande samarbete inte att genomföra. Polisen beskriver en annan problematik 
kopplad till sekretessen, nämligen att man för att kunna samarbeta på individnivå är 
beroende av att den potentiella SIG-deltagaren godkänner detta.

Har ni upplevt några hinder för samarbete mellan socialtjänst och polis i projektet sociala insatsgrupper?

Ja ett stort hinder är ju definitivt sekretesslagen. Man kan jobba med medgivanden och 

sånt, det gör vi ju, men för mig är det konstgjord andning, jag är van med att kunna 

prata. Vill man lösa problem så måste man kunna prata om problemet, det går inte att 

hjälpa någon om man bara får reda på halva sanningen. Det är min bestämda åsikt (polis, 

biträdande närpolischef).

Tycker du inte de samtycken som man arbetar med i SIG räcker till?

Nej, när som helst kan ju den personen liksom riva upp det där samtycket. Då slutar det 

liksom bara, där var det stopp. Jag tycker det är systemfel. Om en person har problem, 

först och främst ska man söka någon form av medgivande hos den här personen. Om han 

eller hon inte är villig till det eller föräldrarna eller vad det kan vara, då går inte det, det blir 
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ett stopp liksom. […] Det är ganska tydligt från samhällets sida att man inte tycker det är 

så viktigt ändå, jag menar i polisutredningar får man prata hur mycket som helst, och vi 

får meddela till socialtjänsten men socialtjänsten får inte meddela tillbaka. Jag tycker det är 

snett. Det måste lagstiftas bort (polis, biträdande närpolischef).

Slutprestation individnivå

Åtgärdsplan

Det fi nns i Botkyrka ingen åtgärdsplan som är unik för SIG. Det är de myndighetsutövande 
socialsekreterarna som ansvarar för SIG-deltagarna på individnivå. Socialsekreterarna 
använder sig av de dokument som används inom socialtjänstens ordinarie arbete även i 
SIG sammanhanget. För SIG-deltagare under 18 år (delprojekt 1 och 2) används BBIC 
genomförandeplan som ett arbetsredskap. Utförargruppen fastställer målsättningar 
och åtaganden som är mer specifi ka för SIG sammanhanget. För SIG-deltagare över 
18 år (delprojekt 3) används en genomförandeplan som man använder som standard på 
vuxenenheten. Utförargrupperna ansvarar för att följa upp de målsättningar som sätts upp. 
I projektplanen för SIG i Botkyrka beskrivs en av målsättningarna under projekttiden vara 
att genomföra minst tio genomförandeplansmöten under projekttiden. Dessa möten där 
ett fl ertal professionella möter den unge och vårdnadshavare verkar enbart genomföras 
initialt efter att ett samtycke kommer in.

Fortlöpande motivation till samtycke
I Botkyrka bedriver man ett kontinuerligt arbete med att rekrytera ytterligare deltagare 
till SIG. I ålderskategorin 10-17 år menar man att man skulle kunna ha upp mot ca 16 
SIG-deltagare. I ålderskategorin 18 år och uppåt får man in sin första SIG-deltagare i 
mars 2012. Man har då arbetat upp ett samarbete med kriminalvården som bjuder in 
socialtjänsten för att informera potentiella deltagare om projektet och erbjuda dem sitt 
samtycke. I Botkyrka har man fått in många samtycken under projektets gång. I Botkyrka 
är det främst socialtjänsten som frågar om samtycke.

Utfall

Målsättning

Botkyrka kommun beskriver i den projektbeskrivning som upprättats för sociala 
insatsgrupper följande målsättningar för SIG under projekttiden, det vill säga fram till 
oktober 2012.

Projektmål delprojekt 1 och 2:
1. Skapat ett fungerande samarbete mellan socialtjänst, polis 

och skola genom två av de lokala samarbetsgrupperna 
inom Kraftsamling (i områdena Alby/Fittja samt 
Hallunda/Norsborg).

2. Tagit fram och prövat en blankett för att lämna sitt 
samtycke till samarbete. 

3. Genomfört minst tio genomförandeplansmöten (av 
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Rikspolisstyrelsen kallad åtgärdsplan) kring de individer 
som samtyckt till att socialtjänst, polis och skola samverkar 
i syfte att ge dem stöd. 

4. Skapat en tydlig och enkel samarbetsform 
mellan Resursenhetens förebyggandesektion och 
utredningsenhetens olika sektioner där tidig identifi ering av 
och erbjudande av insats till unga i riskzon står i centrum. 

5. Utbildat fyra socialsekreterare knutna till projektet i 
riskbedömningsinstrumentet Savry. Detta instrument 
kommer också att ha använts i arbetet med de individer 
som gett sitt samtycke. 

6. Ökat polisens respektive socialtjänstens kunskap 
om varandras uppdrag, insatser, ansvar och juridiska 
förutsättningar (bland annat genom ett gemensamt 
informationstillfälle).

Projektmål delprojekt 3 (VÄRT):
7. Skapat en fungerande samarbetesgrupp mellan socialtjänst, 

polis och kriminalvården.
8. Tagit fram och prövat en blankett för att lämna sitt 

samtycke till samarbete. 
9. Tagit emot fyra samtycken till informationsutbyte
10. Skapat en tydlig och enkel samarbetsform mellan 

resursenheten, utredningsenheten och vuxenenheten och 
överbyggt eventuella organisationshinder till förmån för 
målgruppen. 

11. Ökat polisens, kriminalvårdens respektive socialtjänstens 
kunskap om varandras uppdrag, insatser, ansvar och 
juridiska förutsättningar (bland annat genom gemensamma 
informationstillfällen)

12. Upparbetat ett samarbete med X-cons och 
Arbetsförmedlingen (Botkyrka kommun 2012:4).

Socialtjänsten beskriver några angelägna utvecklingsområden för SIG. För det första att 
utveckla ett nationellt samarbete kring avhoppardelen, där någon form av utbyte av 
avhoppare kan ske. För det andra att lyckas få med Landstinget och då särskilt psykiatrin. 
För det tredje anser man att ett utvecklingsområde är att komma in ännu tidigare för att 
kunna stoppa en kriminell karriär. Polisen pekar ut avhoppardelen som något som kanske 
inte passar inom de sociala insatsgruppernas nuvarande form, det kräver större resurser, 
och är mer komplicerat och inget som socialtjänsten vanligtvis har någon erfarenhet av 
att arbeta med.

Informanternas beskrivning av utfall

Vid besök i Botkyrka beskriver socialtjänsten att en framgång som SIG hittills fört med 
sig är ett utvecklat samarbete internt inom socialtjänsten. Polisen beskriver en framgång 
i det samarbete man utvecklat på individnivå. Det individuella samarbetet kan vara ett 
embryo till en helt ny arbetsform som polisen sätter stora förhoppningar till, eftersom 
man inte arbetat på detta viset tidigare.  
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Gottsunda

Sammanfattning
Gottsunda kom i gång senare än övriga grupper och vi har därför enbart uppgifter 
från två av de senaste månaderna. Under dessa tillhör Gottsunda dem med fl est antal 
deltagare, sex stycken. De rapporterar få delgivna brottsmisstankar och som bland många 
andra fi nns de fl esta ungdomarna i åldersintervallet 15-17 år. Gottsunda har haft någon 
deltagare med mål att underlätta avhopp från ett kriminellt nätverk. Ingen av deltagarna 
har lots men majoriteten en individuell åtgärdsplan. Från Gottsunda rapporteras många 
individinriktade möten per månad och färre strategiska möten.

Kontext

Beskrivning av kriminalitet

De informanter vi pratar med från polisen beskriver att ungdomskriminaliteten i 
Gottsunda inte är organiserad i kriminella nätverk, utan att det bland personer som begår 
kriminella handlingar fi nns ett motstånd mot organiserade kriminella nätverk. Dock fi nns 
det en stark lojalitet mellan oorganiserade kriminella i Gottsunda.

Tidigare erfarenheter

I Gottsunda har informanterna vi pratar med inte erfarenheter av något projekt som 
liknar SIG. Vid besök i Gottsunda beskriver informanterna dock en operativ, men icke 
formaliserat samarbete, som växt fram mellan polisen och socialtjänsten sedan 2009. 
Startskottet beskrivs vara de kravaller som Gottsunda drabbades av 2009. Det bedrivs i 
Uppsala också mer övergripande former av samarbete. På initiativ av lokala BRÅ pågår 
det sedan oktober 2008 ett arbete med att fi nna former för samarbete mellan kommun 
och polis med fokus på barn och ungdomar. Utifrån Rikspolisstyrelsens initiativ till att 
de lokala polismyndigheterna ska teckna samarbetsavtal med kommunerna slöts under 
2010 ett avtal mellan Uppsala kommun och polismyndigheten i Uppsala län. I avtalet 
beslöts att fokusera på områdena Gottsunda och Valsätra, där man åtog sig att avsätta 
resurstid för samarbete och gemensamt ta fram och revidera en handlingsplan för att 
minska brottsligheten och öka tryggheten i stadsdelarna. Sedan bedriver lokala BRÅ 
Uppsala ett arbete utifrån visionen att Uppsala ska vara en trygg och säker stad för barn 
och unga att leva och bo i. Som en del av arbetet bedriver man SSP samarbete i fem 
stadsdelar i Uppsala, där Gottsunda är en av dem. Från professionsnivå beskriver man att 
SSP samarbete blev formaliserat i Gottsunda under 2011.

Förutsättningar för pilotprojektet

Gottsunda får en problematisk start på pilotverksamheten i och med parallella projekt 
och interna motsättningar. Sedan första februari 2012 arbetar dock en samordnare från 
socialtjänsten heltid med SIG. Både socialtjänstens och polisens informanter beskriver att 
det först var när samordnaren började arbeta som man kunde få igång ett aktivt arbete 
med SIG. Både polisen och socialtjänsten beskriver att de, på olika grunder, har vissa 
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problem att arbeta aktivt med SIG inom befi ntliga resurser.

Har ni de resurser som ni behöver för att kunna genomföra arbetet med sociala insatsgrupper?

Det är ju för vår del, för polisens del så är det ofta svårt att säkra resurser för den här typen 

av uppdrag generellt sett. Sista året så har resurserna minskat men vi klarar uppdraget 

sociala insatsgrupper och vi klarar några samverkansuppdrag till men det är inte med så 

stor marginal. I slutet av sommaren och början av hösten så fick vi en del kritik med de 

uppdrag vi hade då, från kommunen och från socialtjänsten, att vi inte kunde ställa upp på 

de möten som var planerade. […] det är jättesvårt, för att den här typen av förebyggande 

och individbaserade ska fungera så måste man ha väldigt tydligt avsatta tjänster för det. 

Det har vi delvis kan man säga, men inte i så stor utsträckning som skulle behövas […] där 

har vi också särskilda tjänster men de drabbas ju också av andra uppgifter, de är inte helt 

säkrade för det brottsförebyggande ungdomsarbetet utan de har också operativa uppdrag. 

(Polis, samordnare närpolisen).

Har ni de resurser som ni behöver för att kunna genomföra arbetet med sociala insatsgrupper?

Ska man få lite stuns i det här och få lite effekt för den enskilde, då behöver man att det här 

tuffar på. Så man inte bara samverkar och konstaterar att det här är ju elände, men vad ska 

vi göra. Ska man få lite mer verkstad i det så måste man få till något annat. Med erfarenhet 

av den praktiska vardagen så såg jag att vi kommer inte kunna fixa det här med att få ihop 

det med den intensitet som man kunde se, även om det inte var uttalat, så fanns det en 

intensitet i projektet. Man skulle behöva få till något annat. Ganska tidigt under somma-

ren flaggade jag för min ledning i alla fall, och vi diskuterade uppåt på uppdragskontoret 

att man i så fall behövde tillsätta resurser för att kunna driva det här projektet. Eftersom 

man inte kan påverka utformningen heller, man har ingen dialog på det sättet, utan det 

kommer från Rikspolisstyrelsen ”så här ska man göra och så här ser det ut”. Jag har ändå 

läst in mig på hur regeringen resonerar och nedbrutet i vad Rikspolisstyrelsen sagt men 

även vad Götblad tänker i sitt betänkande. Det tillsattes pengar men det kom inte förens i 

den veva som det här avtalet var undertecknat, då fick vi en samordnartjänst, sen blir det 

lite rekrytering på det (Socialtjänst, gruppledare ungdomsenheten).

Initieringsfas
Ungefär samtidigt som att SIG skulle initieras startade ett annat liknande projekt. Det 
politiska beslutet för att initiera detta projekt, Lokal operativ samverkan, togs dock redan 
den 15 december 2010 av socialnämnden. Projektet riktar sig mot barn och unga och 
skulle pågå i två år. Syftet med projektet var att identifi era barn och unga i behov av stöd 
och att arbeta förebyggande mot dessa. En målsättning med projektet var att få igång ett 
operativt samarbete mellan socialtjänst, skola och polis, som saknats i stadsdelen. Efter 
en rekryteringsprocess kom det operativa arbetet med Lokal operativ samverkan igång i 
augusti 2011. Inom projektet anställdes två fältassistenter. Inspiration för Lokal operativ 
samverkan var bland annat SOU 2010:15 samt projektet Ung och trygg i Göteborg. 
Samtidigt som detta projekt initierades, började SSP-samarbetet formaliseras och blir mer 
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omfattande i Gottsunda. Utifrån den ovan illustrerade bilden, så fanns det i Gottsunda 
vissa frågeställningar kring deltagandet i pilotverksamheten för SIG, dels utifrån att man 
då redan hade två liknande projekt som det redan tagits beslut om och dels genom att 
man på professionsnivå upplevde att beslutet om Gottsundas medverkan i pilotprojektet 
för SIG togs över deras huvuden. Gruppledaren för ungdomsgruppen, den avdelning 
hos socialtjänsten som driver arbetet med SIG, fi ck via internet reda på att Gottsunda 
skulle delta i det nationella pilotprojektet för SIG. Gruppledaren för ungdomsgruppen 
satte då igång en intern diskussion angående vad pilotprojektet för sociala insatsgrupper 
skulle innebära för deras verksamhet resursmässigt, vad det skulle innebära för fördelar 
och hur projektet skulle integreras med de två projekt som redan startats. Men även på 
högre nivå inom förvaltning och politik fanns på vissa håll ett motstånd mot att delta 
i pilotprojektet för sociala insatsgrupper. Utifrån denna bakgrund fanns under hösten 
2011 olika uppfattningar kring om Gottsunda var med i pilotverksamheten för sociala 
insatsgrupper. Uppfattningar både för och emot verkar ha funnits på alla nivåer bland 
tjänstemän och politiker. Från professionsnivå beskrivs det som att ett visst arbete med 
SIG bedrevs under hösten 2011 men att projektet egentligen startade först i februari 
2012. Då anställs en samordnare för sociala insatsgrupper. Så här beskriver gruppledaren 
för ungdomsenheten uppstartsperioden och förankringen av projektet.

Ja man kan väl säga så här, under föregående år så inrättade man två andra projekt, dels 

SSP i fyra prioriterade områden i Uppsala, där Gottsunda var ett sånt område. Sen beslu-

tade socialnämnden vid årsskiftet att man skulle tillsätta ett projekt med två fältare med 

något som man kallade lokal operativ samverkansgrupp. I mars då beslutade ju regeringen 

att man skulle tillsätta social insatsgrupp och att Uppsala skulle vara en av projektkommu-

nerna, och specifikt Gottsunda stod det i deras beslut. Det gjorde att vi hade tre stycken 

olika projekt med egentligen snarlik målgrupp får man ju säga. […] För vår del var det en 

fråga om, vi förde ett resonemang om hur ansvarsfördelningen skulle se ut, och vilken 

målgrupp har de olika projekten. Man la då ett ansvar för SSP gruppen på Råd- och stöd. 

Råd och stöd ska jobba tidigt och förebyggande, och inte avgränsas till kriminalitet. Min 

tolkning när det gäller sociala insatsgruppen så tyckte jag det var en målgrupp som tillhörde 

oss på myndighet, med lite tyngre problematik, och ser man hur Götblad resonerar i sitt 

slutbetänkande, och det identifikation som gäller för gruppen så är det ju de som har fem 

brott eller fler, mera brottstyngda ungdomar, och när man har fem anmälningar så brukar 

man bli ett ärende hos oss garanterat skulle jag säga, det är man nog innan (Socialtjänst, 

gruppledare ungdomsenheten).

Den lokala polisen i Gottsunda upplevde däremot inte så mycket oklarheter vid uppstarten. 
Polisen hänvisar till att man har ett enklare och mer avgränsat uppdrag jämfört med 
socialtjänsten. Men polisen och socialtjänsten hamnade i otakt i initieringsarbetet eftersom 
den processen tog lägre tid inom socialtjänsten. I intervju med närpolisens samordnare 
för SIG framkommer synen på polisen och socialtjänstens olikheter i uppstarten.

Har detta påverkat samarbete mellan polis och socialtjänst?

Ja även i det praktiska samarbetet, för jag tror att man på lokal nivå tyckte att man redan 

gjorde det här jobbet och även på högre tjänstemannanivå att man redan hade detta och 
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inte ville förstöra det jobb som pågick. Men även i andra former av samarbete kring krimi-

nella ungdomar eller ungdomar med särskilda behov så upplever vi det som att polisen 

och kommunernas tåg går lite olika fort och har lite olika startsträcka. Jag tror att när man 

planerar så här stora projekt som måste man försöka minimera friktionen så mycket som 

möjligt.

Hur kan man göra det?

Att man lägger lite längre tid på beslutsprocessen så det förankras hos alla parter som ska 

samverka. För det tar så väldigt mycket tid och kraft att lokalt göra det, det blir väldigt 

mycket spring i beslutsfattarnas korridorer för att få alla att dra åt samma håll.

Upplever du att sociala insatsgrupper satte igång för snabbt?

Ja alltså polisens organisation klarar de snabba projektuppstarterna men jag tror normalt 

sett en större kommun har svårt för det och även andra myndigheter. […] det är nog en 

väldigt tydlig skillnad, när vi får ett uppdrag från RPS då tar man det som en order, mer 

eller mindre, ”gör det här nu” okej ”då gör vi det”. Men om kommunen får en order från 

RPS då tycker man ”det här har vi inte tid och lust att göra” och då behöver vi inte göra 

det. Det finns inte mandatet att kommendera en kommun att göra någonting. Så säger 

man ju, så har man uttryckt från vissa tjänstemän, ”polisen kan inte bestämma att vi ska 

göra det här” (Polis, samordnare närpolisen).

Åtagande

Den bild som illustreras ovan där ett motstånd mot att delta i pilotverksamheten för 
SIG fanns på både professions- förvaltnings och politisk nivå illustreras genom att 
undertecknandet av åtagandet blev fördröjt. Det var först den 7 oktober 2011 som 
Länspolismästaren och kommunstyrelsens ordförande skrev under åtagandet. Gottsunda 
blev först då en offi ciell deltagare i det nationella pilotprojektet för sociala insatsgrupper. 

Initialt urval

Närpolisen för Uppsala och Knivsta samanställde en lista på potentiella SIG-deltagare 
hösten 2011. Denna lista sammanställas utifrån ”magkänsla”. Inriktningen var personer 
som riskerar att utveckla allt grövre brottslighet. Listan resulterade i 15 namn som man 
skickade till chefsnivå inom närpolisen. Den listan nådde dock aldrig socialtjänsten. 
Socialtjänsten fi ck därmed ingen lista från polisen. Istället började socialtjänsten ett eget 
urval för potentiella deltagare. I detta urval utgick man i grova drag från de kriterier 
som ställts upp i SOU 2010:15. Kriterier för urvalet var: många brottsmisstankar senaste 
året, där något eller några var av grövre karaktär. I februari 2012 i samband med att 
samordnaren för SIG började arbeta startade ett mer intensivt arbete med att motivera 
och knyta unga till SIG. I februari kom ytterligare tre ungdomar att lämna samtycke om 
att delta i projektet. 
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Inhämta samtycke

Socialtjänsten motiverade och tillfrågade samtliga unga om deltagande i SIG. I februari 
2012 fi ck man in tre samtycken och i mars ytterligare ett. Gottsunda beskriver att fyra till 
fem personer av dem som tillfrågats tackat nej till samtycke. Den främsta anledningen 
har varit att man inte vill ge samtycke till att polisen kan få information från andra 
myndigheter, eftersom samarbete med polisen anses negativt i deras umgänge. Om man 
samarbetar med polisen så har man ”bränt sina broar” i kompiskretsen. Vad som bör ses 
som Gottsundas initiala deltagare är lite av en defi nitionsfråga. När samordnare för SIG 
började arbetet 1:a februari 2012 så började man att mer fokuserat motivera och rekrytera 
deltagare till SIG. Under februari 2012 kom därmed tre deltagare att samtycka. I mars 
beskrev Gottsunda att de arbetar med att få in samtycken från fl er unga. 

Mottagare

målgrupp

Målgruppen för SIG i Gottsunda beskrivs av informanterna vara personer med grövre 
kriminell belastning, både sett till mängd och typ av brott. Eftersom man, enligt 
informanterna, inte organiserar sig i mer välstrukturerade kriminella nätverk i Gottsunda 
var det inte en viktig faktor när man bestämmer målgruppen om de är i riskzonen för 
att rekryteras till kriminella nätverk, utan man såg snarare till de enskilda individernas 
kriminalitet. Informanterna beskriver att man inte anser att den nedre åldersgränsen på 15 
år är bra för SIG, utan att man borde kunna ta in yngre personer i projektet.

kapacitet

Att nämna en siffra för hur många deltagare som är lagom för Gottsundas sociala 
insatsgrupp beskrivs som svårt. Under våren 2012 arbetar man dock aktivt med att få 
in fl er samtycken, vilket också tycks ge resultat. I utgången av maj har man 9 samtycken. 

Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

Den strukturerade samarbete för sociala insatsgrupper startade i februari 2012 då 
socialtjänstens samordnare för SIG började arbeta. Samordnaren ansvarar bland annat 
för att anordna SIG-möten och för att se till att berörda aktörer kommer till mötena. 
I Gottsunda fi nns en styrgrupp, en beredningsgrupp samt unika sociala insatsgrupper 
kring varje SIG-deltagare. Styrgruppen är densamma som styrgruppen för Lokal operativ 
samverkan. När styrgruppen träffas ägnar de halva mötestiden var för respektive projekt.

Styrgrupp

Socialtjänst (enhetscheferna för ungdomsgruppen, Barn och ungdomsgruppen och Råd 
och stöd samt uppdragschef) samt polis (Samordnare närpolisen Uppsala/Knivsta). 
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Beredningsgrupp (Möte varannan vecka)

I beredningsgruppen ingår Socialtjänsten (gruppledaren ungdomsgruppen, samordnaren 
för sociala insatsgrupper), Polisen (skiftande representant från ungdomsgruppen) samt 
kriminalvården (frivården). Beredningsgruppen diskuterar både de aktuella deltagarna 
i sociala insatsgrupper samt mer generella frågeställningar för projektet. Det första 
beredningsgruppsmötet hölls 7 februari 2012.

Individmöten

Utöver beredningsgruppen hålls individmöten där ambitionen är att både SIG-deltagaren 
och dennes vårdnadshavare skall delta. Grunduppsättningen i individmötena är samma 
som i beredningsgruppen, det vill säga Socialtjänst, polis och frivården, men även andra 
aktörer än de som deltar i beredningsgruppen ska kunna delta utifrån vad som är lämpligt 
för varje enskild deltagare. Det första individmötet genomförs 9 november 2011. Vilka 
aktörer som deltar i individmötena varierar alltså utifrån de unges behov men fram till 
mars 2012 har följande aktörer deltagit i individmöten: socialtjänst, landstinget (BUP och 
habilitering), kriminalvården (frivården), skolan (kuratorer eller mentorer), vårdnadshavare 
och SIG-deltagaren. 

Knyta aktörer till projektet

Samordnaren hos socialtjänsten som ansvarar för att knyta berörda aktörer till individmötena 
beskriver det som att man fått med de aktörer man velat. Att alla aktörer visat intresse 
och engagemang. Alla deltagare som man hade i mars 2012 gick då i skolan, varför 
arbetsförmedlingen då inte var en aktör som har en direkt koppling till individärendena. 
Samordnaren har dock gjort försök att knyta arbetsförmedlingen till sociala insatsgrupper 
för framtiden då både de nuvarande deltagarna och potentiella framtida deltagare kan ha 
behov av sysselsättning. Samordnare beskriver då att hon kanske inte fått det intresse och 
respons hon önskat. Angående samarbete med skolan påpekas vissa svårigheter i och med 
att det fi nns många olika skolor och att dessa är mycket fristående utan att det fi nns en 
övergripande organisation att vända sig till.

Hur fungerar samarbete med skolan?

Ja vi har ingen direkt kontakt med skolan i den sociala insatsgruppen. Dels att den är från 

femton år, vi har två grundskolor i området, kommunala grundskolor ska sägas, alltså vi 

har ett samarbete kring individer. Vi tänker att om de går i skolan så ska ändå skolan med 

i det hela. Men vi har ingen övergripande, där tänker jag att det finns ingen samordnad 

funktion som man skulle kunna ha på det. Kommunerna har ju lagts ut, så varje skola även 

om de är kommunala så är de egentligen självstyrande. De har fått en påse pengar sen får 

de göra sitt då? Det är en väldigt stor grupp och en väldigt spretig grupp att få in i det här. 

Första mötet som vi hade här, förra veckan då var det polisen, socialtjänsten och frivården 

(Socialtjänst, gruppledare ungdomsenheten).

Anordna och delta i möten

Samordnare beskriver att det gått smidigt att få berörda aktörer att komma på möten, 
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lättare än vad hon trodde att det skulle vara. Polisen har deltagit och bidragit med lokal 
information på ett mycket bra sätt anser samordnaren. Frivården som ska delta både i 
beredningsgruppen och vid individmöten har deltagit med varierande frekvens.

Polis och socialtjänst

Socialtjänstens samordnare för SIG beskriver svårigheter med att samarbeta med polisen 
utifrån olikheter i myndigheternas strukturella organisering. När de personer som hon 
vanligtvis samverkar med är borta så uppstår mycket stora svårigheter med att veta vem 
som kan ersätta dessa. Samarbetet blir i hög utsträckning personbundet. Denna bild 
bekräftas av närpolisen som menar att polisens organisation utgår ifrån rörlighet och att 
snabbt kunna agera där behov fi nns och lösa akuta problem. Samtidigt beskriver närpolisen 
att man i Gottsunda kunnat arbeta mot en liten annan riktning genom att man är relativt 
befriade från utryckningar mot ett större geografi skt område utan kan fokusera på de 
unga man har i Gottsunda. Informanterna beskriver hur polisen och socialtjänsten fått 
en mer likartad syn på arbetet med kriminella unga. Informanterna från polisen menar att 
bilden av socialtjänsten tidigare var ”lite överdriven” att de aldrig gör några mer kraftfulla 
insatser som ger effekt utan är allt för tillåtande och processinriktade. Socialtjänstens bild 
av polisen var att polisens enda målsättning var att få bort de unga från gatorna, det vill 
säga om man får in dem på anstalt eller institution så försvinner problemen. Nu beskriver 
man en mer likartad syn där man ser arbetet med kriminella ungdomar som en process 
som inte alltid ger direkt effekt utan kan ha sina framgångar och motgångar, men att det 
i det arbetet kan behövas mer kraftfulla insatser.

Sekretess

Sekretessen upplever man i Gottsunda inte som något stort problem. Genom att 
socialtjänsten självständigt sköter urvalet och motiveringsarbetet så föreligger ingen 
sekretessproblematik, eftersom andra myndigheter kommer in först när samtycket är 
påskrivet. Socialtjänsten beskriver också att man kan hantera sekretessproblematik genom 
att hela tiden ha brukarna med i processen och inhämta muntliga samtycken om vilka man 
får prata med.

Slutprestation individnivå

Åtgärdsplan

I Gottsunda har man unika åtgärdsplaner för varje SIG-deltagare som utgår från 
Rikspolisstyrelsens mall. Socialtjänstens samordnare för SIG ansvarar för åtgärdsplanerna. 
På de individuella mötena diskuteras åtgärdsplanerna och de revideras efter behov. Både 
socialtjänsten och polisen beskriver detta som en mycket bra arbetsmetod eftersom det 
som bestäms på individmötena, och skrivs in i åtgärdsplanerna, bestäms gemensamt 
av alla som är med. Allra viktigast är att den unge själv får vara med och konstruera 
sin egen åtgärdsplan. Efter ett individmöte uppdaterar samordnaren åtgärdsplanen 
och skickar sedan ut den uppdaterade versionen till alla berörda parter. I Gottsunda 
har man åtgärdsplaner som är unika enbart för SIG. Sedan har alla deltagare en BBIC 
genomförandeplan som dessa aktuella socialsekreterare ansvarar för, men dessa bör 
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alltså inte blandas ihop. Åtgärdsplanerna innehåller konkreta målsättningar med en tydlig 
plan för genomförandet och tydlig ansvarsfördelning. I en avidentifi erad åtgärdsplan 
fi nns följande exempel målsättningar: Mål, ”X ska vara hemma senast 22.00 på vardagar 
och senast 23.15 på helger”, med genomförandet ”X åtar sig att passa tiderna på egen 
hand. OM han är ute efter dessa tider och ses av polis ska pappa meddelas. X kan också 
komma att bli hemkörd av polis” och ansvarig ”X och polisen”. Ett annat exempel på en 
målsättning i åtgärdsplanen hos en annan SIG-deltagare är: Mål, ”Utifrån en händelse 
3/3 kan X komma att bli kontrollerad/visiterad av polisens oftare under en period. X ska 
hantera detta på ett bra sätt”, och Genomförande: ”Y pratar med polisen om X önskan 
att inte bli kontrollerad/visiterad framför sina vänner eller andra människor utan i så stor 
avskildhet som möjligt” och ansvariga ”polisen och X”. Vid nästa möte fi nns samma 
målsättning kvar men genomförandet har då reviderats, ”X är missnöjd med att polisen 
visiterat honom framför sin pappa. Z framför detta till Y. Går dock inte att lova att X inte 
kommer bli kontrollerad/visiterad i närheten av sin familj. X vill även i fortsättningen 
bli kontrollerad/visiterad i så stor avskildhet som möjligt.” Tydligheten och det konkreta 
i åtgärdsplanerna framhåller både socialtjänstens och polisen som mycket positivt med 
åtgärdsplanerna, vilket skiljer arbetet mot till exempel den SSP samarbete som fi nns i 
Gottsunda där det fi nns en mycket större osäkerhet kring vad som ska göras och vems 
ansvar det är detta genomförs.

Fortlöpande motivation till samtycke

Eftersom man inte genomförde något initialt urval av SIG-deltagare under hösten 2011 så 
får det urval man gjorde i februari 2012 räknas som Gottsundas initiala urval. Fokus i det 
fortlöpande motivationsarbetet ligger i Gottsunda på att få in samtycke från de deltagare 
som tidigare tackat nej till samtycke, man fortsätter motivera de potentiella deltagare 
som man anser passar målgruppen för SIG. Men man tillfrågar även nya deltagare. I maj 
2012 har man i Gottsunda fått samtycke från nio personer. Även om samtycket hämtas 
in av socialtjänsten beskrivs närpoliserna i Gottsunda ha mycket stor inverkan på det 
motiverande arbetet. Så här beskriver socialtjänstens samordnare det i uppföljning 9: 

Framgångsfaktorn som varit av STOR betydelse i att få samtycken har varit den person-

kännedom och relation till killarna som de poliser som jobbar med sociala insatsgrupper 

har. Men dessa poliser är få och slutar en efter en vilket med största sannolikhet kommer 

att ha negativa effekter för sociala insatsgrupper. Från hösten är det endast en kvar (Social-

tjänstens SIG-samordnare, 2012).

Att delta i en social insatsgrupp

SIG-deltagarna i Gottsunda har en individuell grupp av professionella som träffas 
regelbundet med den unge i fokus. Man sätter upp gemensamma målsättningar genom den 
individuella åtgärdsplanen. Alla SIG-deltagare har kontakt med socialtjänstens samordnare 
för SIG. Samordnaren för sociala insatsgrupper beskriver sig själv ha en lotsliknande 
funktion även om hon inte kallas lots. Samordnaren har ingen myndighetsutövande 
funktion och kan särskilja sig från den unges socialsekreterare och inta en icke-hotande 
position som hjälpare. Detta är något som kommunicerats på högre chefsnivå, att det kan 
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vara bra med sådana funktioner inom socialtjänsten för att jämna ut den maktbalans som 
föreligger mellan brukare och professionell och att samordnaren bör ha denna inriktning 
på sitt arbete. Men som går att utläsa av åtgärdsplanen så kan deltagande i en social 
insatsgrupp även innebära inskränkningar av friheten för SIG-deltagare, till exempel i 
form av tider då man måste vara hemma, annars riskerar man att bli hemskjutsad av 
polisen. Men deltagandet innebär också hjälp och ett stort kontaktnät som kan hjälpa 
SIG-deltagarna. Till exempel fi nns i åtgärdsplanerna inskrivna målsättningarna som att 
fi xa praktikplats eller börja spela fotboll i en klubb, vilket då olika professionella hjälper 
till att genomföra.

Utfall

Målsättning
Man har i Gottsunda inga offi ciella målsättningar för SIG. Men vid besök i Gottsunda 
framhåller polisen att en målsättning med projektet är att få projektet permanentat 
eftersom man tror att det är ett bra arbetssätt och att det kan minska rekryteringen till 
kriminalitet.

Informanternas beskrivning av utfall

Socialtjänsten beskriver att den stora framgången med SIG är att man får med SIG-
deltagaren i beslutsprocessen kring vad som bör göras. SIG-deltagaren får vara med och 
konstruera åtgärdsplanen, det vill säga målsättningarna i det förändringsarbete som är 
pågående. Ansvar fördelas då mellan SIG-deltagaren och andra individer, och den stora 
fördelen i det är att individen själv kan inse att han eller hon faktiskt också måste bidra 
till förändringen. Socialtjänsten tror att detta är en förutsättning för att arbetet med unga 
kriminella ska generera goda effekter. En annan framgång med projektet är att genom att 
man samverkar med enskilda individer, så vågar SIG-deltagarna visa sidor av sig själva 
som de inte visar upp när de vistas i grupp med andra jämnåriga. I grupp pratar de 
inte om det kriminella livets baksidor, har en kaxigare attityd och är mindre villiga att 
resonera med de professionella. En motgång i projektet beskrivs vara att man hittills 
inte lyckats frigöra samarbete från dess bundenhet till olika professionella. Samarbete är 
väldigt personbunden i det operativa arbetet. Man beskriver till exempel att när en person 
som arbetar aktivt inom SIG är borta fi nns inga som kan ersätta denna person. Man har 
med andra ord inte arbetat upp tydliga strukturer för samarbete.

Hyllie

Sammanfattning
Hyllie har i genomsnitt fyra SIG-deltagare per månad. De rapporterar lite kriminalitet 
bland sina deltagare, de fl esta 15-17 år. De rapporterar relativt få möten av både mer 
strategisk som individinriktad sort. Få har lots men de fl esta har en individuell åtgärdsplan.
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Kontext

Beskrivning av kriminalitet

Så här beskriver Hyllie stadsdelsförvaltning själva kriminalitet och de sociala förhållandena 
i stadsdelen.

Polisen beskriver Hyllie som en stadsdel där det i de mest utsatta områden finns många 

äldre kriminella i de yngres omgivningar vilket gör att de lätt rekryteras in i den kriminella 

miljön. Områden med låga utbildningsnivåer, utanförskap och hög arbetslöshet som gör 

att de isoleras från den övriga staden både socialt, ekonomiskt och demografiskt. Det 

bildas lätt ungdomsgäng och t.ex. finns Black Cobra i något delområde. De har också 

sympatisörer bland de ännu yngre ungdomarna (Hyllie stadsdelsförvaltning 2011:6).

Tidigare erfarenheter

Informanterna beskriver att det funnits SSP samarbete sedan 2003 i Malmö stad.  
Samarbete fi nns reglerat i form av ett avtal mellan polisområde Malmö och Malmö stad 
under namnet Fem fokus. Det innebär att man ska prioritera samarbete kring de fem 
prioriterade områdena: (1) unga i riskzonen och unga kriminella, (2) organiserad brottslighet och 
kriminella nätverk, (3) brottsofferstöd, (4) droger samt (5) trygghetsskapande åtgärder i det offentliga 
rummet och i trafi ken. Genom fokus på kriminalitet och unga fi nns med andra ord fl era 
beröringspunkter mellan SSP och SIG. SSP samarbete rör sig dock på strategisk nivå 
och innefattar aldrig något samarbete kring individer. Att samarbete kring individer 
inte förekommit beror enligt informanterna på sekretesslagstiftningen. På lokal nivå i 
Hyllie har det främst handlat om samarbete mellan socialtjänst och skola i form av till 
exempel föräldrautbildning och bekymringssamtal. Operativt samarbete mellan polis och 
socialtjänst har enligt informanterna tidigare inte varit så utvecklad i Hyllie. Detta förklaras 
dels genom att polisen har haft det svårt att prioritera förebyggande arbete och möten på 
dagtid. Dock vittnar informanterna om att socialtjänstens vuxenenhet sedan en tid har ett 
etablerat samarbete med kriminalvården.

Förutsättningar för pilotprojektet

Hyllie är en relativt utsatt stadsdel vad det gäller kriminalitet och socioekonomiska 
förutsättningar. Även om antalet anmälda brott inte överstiger riksgenomsnittet så 
redogör stadsdelen själva för att organiserad brottslighet har fått fotfäste i stadsdelen och 
att de socioekonomiska förutsättningarna ökar risken för att unga ska rekryteras till dessa 
gäng. Man har i Hyllie en SIG-samordnare som arbetar med projektet inom sin tjänst. 
SIG-samordnaren har cirka 20-25 procent av sin tjänst avsatt till arbetet med SIG.

Initieringsfas
Representanter från socialtjänsten i Hyllie fi ck på ett SSP-möte veta att de är utsedda att 
delta i SIG för Malmö stads räkning under våren 2011. Den centrala förvaltningen i Malmö 
stad utsåg Hyllie utifrån regeringens direktiv att ett område med utpräglat utanförskap ska 
ingå i pilotverksamheten. Man hade begränsade resurser i projektet i början och startade 
med att skapa en organisationsskiss och att skriva den lägesbeskrivning som skulle lämnas 
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till Rikspolisstyrelsen.  Förankringen bland övriga myndigheter gjordes fortlöpande utifrån 
behovet som fanns hos de SIG-deltagare man hade, det vill säga de myndigheter som är 
aktuella att knyta till specifi ka SIG-deltagare. 

Åtagande

Kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, stadsdelsfullmäktiges ordförande i 
Malmö stad, stadsdelschefen för Hyllie stadsdel samt polisområdeschef  och närpolischef  
i Skåne undertecknade åtagandet den 9 juni 2011.

Initialt urval

Polisen gjorde ett initialt urval vilket resulterade i en lista på 16 personer. Denna lista 
överlämnades sedan till socialtjänsten. Alla på polisens lista var kända av socialtjänsten 
sedan tidigare. Socialtjänsten gjorde ett eget urval baserat på kriterierna: tidiga insatser 
från socialtjänsten, skolproblem, förekomst i polisregister samt utifrån om det är troligt 
att det går att få in ett samtycke. De med allra tyngst kriminalitet och social problematik 
prioriterades bort i detta skede. Detta resulterade i en lista på tio personer. Åtta av dessa 
tio personer förekom på polisens lista. Socialtjänsten lade med andra ord till två namn 
som man ansåg passa målgruppen för SIG. Sju av de tio personerna på den slutgiltiga 
listan tillfrågades. Att tre personer föll bort beror på att dessa helt tackat nej till att ha med 
socialtjänsten att göra överhuvudtaget.  

Inhämta samtycke

Totalt tillfrågades alltså sju personer initialt om samtycke. Tre av dessa tackade ja till 
samtycke och blev initiala deltagare i Hyllies sociala insatsgrupp. Det var socialtjänsten 
som tillfrågade och bedrev det motiverande arbetet gentemot samtliga personer som 
tillfrågades. Hyllie menar att det som skiljer är att de som tackar ja har en egen motivation 
att bryta sin kriminalitet.

Mottagare

Målgrupp

I Hyllie har man valt att rikta in sig på hela åldersspannet 15-25 år som Rikspolisstyrelsen 
har satt upp som riktlinjer för SIG-verksamheten. Målgruppen kännetecknas enligt 
informanterna av dåliga skolresultat, tidiga brottsdebuter och en oro för att individerna 
ska utveckla en kriminell livsstil.

Kapacitet

Vid besök i Hyllie i mars 2012 uttryckte både socialtjänst och polis att man har kapacitet 
att ha ungefär fem SIG-deltagare samtidigt. Man hade då fyra stycken och planerar därför 
att ta in en till genom att göra en ny scanning av ungdomar och ett nytt urval. Man 
har i Hyllie en samordnare för SIG som enligt dem själva ersätter många funktioner 
som funnits tidigare, till exempel projektledare, koordination, projektsekreterare samt 
coach till handläggare eller behandlare. Samordnare är mycket central för att de sociala 
insatsgrupperna ska fungera.
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Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

Socialtjänsten har bedrivit organiseringen och uppbyggnaden av samarbetsstrukturen 
kring SIG. Som vi beskrivit så har man valt att lägga verksamheten nära linjeverksamhet 
och att efterhand som det är aktuellt i de enskilda individärendena knyta in berörda 
aktörer. Det betyder att det inte fi nns någon stor ordinarie samarbetsstruktur inom SIG 
som innefattar många myndigheter. Till viss del har man byggt samarbetsstrukturen inom 
SIG på tidigare befi ntlig samarbetsstruktur. Styrgruppen för SIG utgår från den befi ntliga 
SSP samarbetsstrukturen som fi nns i Malmö.

Styrgrupp (Möte två gånger per termin)

Kommun (stadsdelschef, chef  för Individ och familjeomsorg, chef  för Barn och Ungdom), 
Polis (chef  Närpolisen söder) samt en SSP samordnare.

Projektgrupp (Möte en gång i månaden)

Socialtjänsten (tre chefer från Individ och familjeomsorgen), skola (områdeschef  skola) 
och polisen (polisaspirant som arbetar aktivt med SIG).

Resursgrupp (Inga fysiska träffar)

Resursgrupp träffas inte fysiskt. De informeras istället genom ett informationsbrev ca 
en gång i månaden. I resursgruppen ingår arbetsförmedling, kriminalvård, polis, sociala 
resursförvaltningen, utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, jobb, Malmö/AIC, 
vägledningscentrum, konsultationsteam, MKB.

Insatsgruppen SIG (Möte minst en gång i månaden)

I insatsgruppen SIG ingår Socialtjänsten (två socialsekreterare och en socialrådgivare) 
och närpolisen (två poliser). Arbetsförmedlingen har även deltagit vid något tillfälle. När 
insatsgruppen SIG träffas behandlar man samtliga SIG-deltagare. Där följer man den 
unges utveckling samt planerar den unges insatser. Vårdnadshavare och SIG deltagarna 
deltar inte i vid träffar utan kommer i kontakt med de berörda myndigheterna genom 
deras ordinarie insatser och kontakter. Socialsekreterarna som deltar i insatsgruppen SIG 
har regelbunden kontakt med SIG deltagarna via telefon eller möten mellan dem och 
den unge. Insatsgruppen SIG följer samma struktur för deltagarna för alla SIG-deltagare, 
även om man i vissa fall tar in ytterligare aktörer.

Knyta aktörer till projektet

Socialtjänsten valde som sagt att inte knyta alla de berörda aktörer till projektet inledningsvis 
när projektet startade. Istället har aktörer knutits till projektet efter hand, utifrån vilka 
aktörer som är aktuella att knyta till de specifi ka ungdomarna. Detta har gjort att den 
ordinarie samarbetsstrukturen inte är så utbyggd. I den ordinarie samarbetsstrukturen 
ingår kommunen, polisen och skolan.
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Anordna och delta i möten

Socialtjänsten har en samordnare för sociala insatsgrupper som sammankallar och ansvarar 
för möten med Insatsgruppen SIG. Deltagandet har enligt samordnaren varit relativt god.

Polis och socialtjänst

Förutom det samarbete som förekommer i form av de samarbetsgrupper som beskrivs 
ovan så beskriver informanterna att projektet SIG gjort att ett mer operativ samarbete 
utvecklats mellan de poliser och socialarbetare som är aktiva inom SIG. Man har till 
exempel regelbunden telefonkontakt. En gång per vecka får socialtjänsten en mer formell 
uppdatering från polisen gällande eventuella nya misstankar om brott hos SIG deltagarna. 
Samarbete beskrivs dock vara ganska personbunden till de två närpoliser som arbetar 
aktivt med SIG. Något mer övergripande samarbete mellan polis och socialtjänst har inte 
utvecklats.

Sekretess

Man upplever i Hyllie inga problem kopplade till sekretessen. Innan ett samtycke 
fi nns så delar socialtjänsten inte information med andra aktörer. Man upplever inte 
sekretesslagstiftningen som hindrande för arbetet utan framhåller att individer ska kunna 
vända sig till socialtjänstens i förtroende utan att man riskerar att den information man 
delger socialtjänstens sprids vidare, information som ofta kan vara mycket privat och 
känslig. 

Slutprestation individnivå

Åtgärdsplan

I Hyllie använder man sig av BBIC genomförandeplaner samt en förenklad variant av 
åtgärdsplaner. För de unga under 18 år är det en BBIC genomförandeplan och för de 
äldre än 18 år en variant av BBIC som används inom socialtjänsten för denna målgrupp. 
I BBIC genomförandeplanen fi nns olika rubriker som till exempel hälsa, utbildning, känslo- 
och beteendemässig utveckling och identitet och socialt uppträdande. Under varje rubrik fi nns 
underrubrikerna mål, insats och tidsram.

De målsättningar som sätts upp i BBIC genomförandeplanen är av ganska långsiktig och 
ospecifi k karaktär om man jämför med många andra pilotområdens mycket konkreta 
karaktär på innehållet i åtgärdsplaner. I en avidentifi erad BBIC genomförandeplan så 
kan man se exempel på målsättningar för en SIG-deltagare, till exempel (x betecknar 
SIG-deltagaren): ”Att x blir medveten och tar avstånd från normbrytande beteende och 
kriminalitet”, ”Att x får en god självbild och kan uttrycka och stå för sin uppfattning 
och åsikter på ett bra sätt inför andra” och ”kunna motstå grupptryck”. Det fi nns dock 
även målsättningar av mer konkret karaktär, till exempel: ”att x ska kunna fl ytta hem till 
mamma efter y” och att ”x ska ha en god hälsa innebärande bra dygnsrytm, regelbunden 
motion samt varierad kost”.
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Fortlöpande motivation till samtycke

Två unga har samtyckt till att delta i projektet under projekttiden. Detta motiverande 
arbete har bedrivits av socialtjänsten.

Att delta i en social insatsgrupp

Att vara SIG-deltagare innebär i Hyllie inte att man deltar i möten tillsammans där många 
olika professionella sammanförs, det vill säga att en unik social insatsgrupp sätts ihop. 
Det är även så att de fl esta beslut inom SIG fattas när SIG-deltagaren och vårdnadshavare 
inte deltar. Däremot påpekar informanterna från socialtjänsten att man är mycket noga 
med att föra dialog med brukarna och att alla beslut fattas tillsammans med dem. Även 
om man som ung inte deltar vid insatsgruppens möten så har man i form av den ett stöd 
i och med att den träffas och engagerar sig i deras situation och framtid. Samordningen 
och informationsöverföring går snabbare mellan myndigheter och därigenom kan nya 
insatser också sättas in snabbare. I och med att man regelbundet träffas och engagerar sig i 
SIG-deltagaren så går allt i SIG-deltagarens ärende snabbare. Arbetsförmedlingen har till 
exempel i de fall de var inkopplade i individärenden kunnat erbjuda SIG-deltagaren olika 
typer av sysselsättningar.

Utfall
Målsättning
Man har inga offi ciella målsättningar med Hyllies lokala SIG-verksamhet. Vid besök i 
Hyllie framhåller man inga specifi ka eller övergripande målsättningar för pilotprojektet 
utan att målsättningen är att försöka uppfylla de målsättningar som fi nns i SIG-deltagarnas 
åtgärdsplaner.

Informanternas beskrivning av utfall

Som framgångar i projektet så lyfter socialtjänstens informanter fram att samtycke gått 
bra att få in, där man fått ja i ca 5 av 10 fall vilket man ser som ett bra resultat. Man vill 
också framhålla det operativa samarbete som utvecklats under projekttiden mellan polis 
och socialtjänst som en framgångsfaktor. Samarbete mellan polis och socialtjänst kring 
unga i behov av stöd har enligt informanterna varit dåligt utvecklad under lång tid, och att 
detta nu utvecklats är en stor framgång för stadsdelen. 

Karlskrona  

Sammanfattning
Karlskrona har i snitt fyra deltagare i sin sociala insatsgrupp. De rapporterar om något 
fl er delgivna brottsmisstankar än genomsnittet. De har en relativt ung målgrupp med 
någon deltagare under 15 år. Karlskrona har även haft tjejer bland sina deltagare även om 
de inte varit många. De har också haft deltagare med målet att underlätta avhopp från 
ett kriminellt nätverk. De rapporterar relativt många individinriktade möten och färre 
strategiska. De allra fl esta deltagarna har både lots och individuell åtgärdsplan.
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Kontext

Beskrivning av kriminalitet

Enligt Karlskrona kommun har man inga organiserade kriminella nätverk i kommunen. 
Så här beskriver Karlskrona kommun själva ungdomskriminaliteten i den lägesrapport 
som skickas in till Rikspolisstyrelsen.

Vad gäller nyrekrytering till en kriminell livsstil bedöms risken för denna störst i ålders-

gruppen upp till 18 år. Kommunen har inga större kriminella nätverk inom dessa åldrar, 

utan får mer beskrivas som att enstaka individer ibland sluter sig samman utifrån gemen-

samma ’intressen’, exv missbruk eller stölder. Vår uppfattning är att dessa grupperingar 

är löst sammansatta, utan en fast gruppidentitet. Det är ur dessa grupper av ungdomar 

som risken att utveckla en kriminell livsstil är störst. Nyrekrytering till kriminella nätverk 

bedöms som störst i åldersgruppen över 18 år, se längre ned (Karlskrona kommun 2011).

Tidigare erfarenheter

Informanterna vi pratar med i Karlskrona, det vill säga de som jobbar aktivt med SIG, har 
ingen tidigare erfarenhet av några projekt liknande SIG till struktur eller innehåll. Däremot 
berättar man om en lång tradition av icke formaliserad samarbete mellan närpolisen och 
socialtjänstens fältgrupp, som funnits etablerad sedan slutet av 1990-talet i Karlskrona. 
Detta samarbete berör dock inte enskilda individer utan behandlar grupper av ungdomar, 
bostadsområden och specifi ka händelser under året. Det fi nns även viss samlokalisering 
mellan socialtjänsten och polisen. Varje torsdag är två socialsekreterare lokaliserade på 
polisstationen där de har ett arbetsrum och samverkar med närpolisens utredare. En 
socialsekreterare tar mot alla polisens anmälningar från polis till socialtjänst och den 
andra socialsekreteraren ansvarar för medling och ungdomstjänst. År 2009 upprättades 
ett samarbetsavtal mellan Karlskrona kommun och Polismyndigheten i Blekinge län. 
Det är ett dokument som till exempel reglerar arbetsfördelning på vissa områden, t.ex. 
krogvåld, våld i nära relationer, trygghetsvandringar, krogtillsyn samt lokala BRÅ. Utöver 
det bildades under hösten 2011 en samarbetsgrupp mellan 15 statliga myndigheter och 
kommuner i Blekinge län med avsiktsförklaringen att förhindra att organiserad brottslighet 
etableras i Blekinge län. Deltagande myndigheter är Polismyndigheten i Blekinge län, 
Åklagarkammaren, Kustbevakningen, Kriminalvården, Länsstyrelsen, Skatteverket, 
Tullverket, Kronofogden, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket, 
Karlshamns kommun, Karlskrona kommun, Olofströms kommun, Ronneby kommun 
och Sölvesborgs kommun

Förutsättningar för pilotprojektet

Förutsättningarna för att bedriva pilotverksamheten är i Karlskrona goda. Dels genom 
den relativt låga belastningen av kriminalitet som fi nns i kommunen, både i avseende antal 
anmälda brott samt befi ntligheten av kriminella nätverk. Däremot fi nns ingen tjänstetid 
avsatt för att uteslutande arbeta med SIG. Det fi nns däremot samarbetsgrupper på olika 
nivåer med erfarenhet av att arbeta tillsammans.
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Initieringsfas
Närpolischefen i Karlskrona tog initiativet till Karlskronas deltagande i pilotprojektet 
för SIG. Enligt närpolischefen fi nns det tre anledningar till att man ansöker att få delta 
i pilotverksamheten. För det första för att kunna stoppa kriminella grupperingar redan 
innan de etablerar sig. I nuläget fi nns inga kriminella grupperingar i Karlskrona men man 
tycker att man sett tecken på att det fi nns risk för etablering. För det andra att utveckla 
samarbete med skolan. Det fi nns ett etablerat samarbete mellan polis och socialtjänst och 
man såg SIG som en möjlighet att förbättra samarbete med skolan. Den tredje anledningen 
är att man ville delge hur arbetet fungerar i en mindre kommun eftersom man oftast 
får färdiga metoder eller modeller som utvecklats i de större städerna. Närpolischefen 
anmälde därför Karlskronas intresse att delta i pilotprojektet till Rikspolisstyrelsen. När 
närpolischefen får besked om att Karlskrona ska delta i pilotprojektet, förankras projektet 
uppåt i både kommunen och polismyndigheten. På denna högre chefsnivå fi nns fortfarande 
ingen vetskap om Karlskrona har anmälts till projektet. Närpolischefen fi ck då positiva 
reaktioner både från kommunens och från polismyndighetens högre tjänstemannanivå. 
Därefter kallades skola, arbetsförmedling, kriminalvård, tullverket, kronofogden in till ett 
informationsmöte där man presenterade Karlskronas deltagande i SIG.

Åtagande

Länspolismästaren för polismyndigheten i Blekinge län, kommunstyrelsens ordförande 
och kommunchefen för Karlskrona kommun undertecknade åtagandet 16 juni 2011.

Initialt urval

Polisens tog fram en lista på potentiella SIG-deltagare baserad på kriterier inom följande 
områden: brottsbelastning, återkommande störning av ordningen på allmänna platser, 
kamratumgänge samt sociala förhållanden. Man ställde dock inte upp några fasta kriterier 
för urvalet inom dessa områden. Polisen överlämnade sedan listan till socialtjänsten. 
Socialtjänsten började med att bortprioritera personer där man anser att SIG var en för 
omfattande insats i förhållande till vad man kände till om individen, till exempel om 
huvudproblematik låg mer hos vårdnadshavarna än hos den unge själv. Man studerade 
polisens lista, men gjorde även ett eget urval baserat på känd brottsbelastning, sociala 
förhållanden och riskfaktorer i hemmet. Man tog dock ett beslut att initialt enbart tillfråga 
tre personer om samtycke. Inga av dessa personer fanns med på polisens initiala lista.  

Inhämta samtycke

Socialtjänsten inhämtade och bedrev det motiverande arbetet gentemot de tre personer 
som initialt tillfrågades om samtycke. Två av de tre samtyckte till att delta i SIG.

Mottagare

målgrupp 

Informanterna i Karlskrona berättar att de valt att enbart fokusera projektet på de unga 
som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Detta förklaras av det faktum att inte har 
etablerade kriminella nätverk i Karlskrona. Någon verksamhet för personer som riskerar 
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att rekryteras till kriminella nätverk samt personer som vill hoppa av kriminella nätverk 
fi nns därför inte. Man har i Karlskrona valt att inte ha någon undre åldersavgränsning vid 
15 år. 

kapacitet

Både polisen och socialtjänsten anser att fem SIG-deltagare är lagom utifrån de resurser de 
har i projektet. Man har som sagt inga avsatta tjänster för att arbeta med SIG i Karlskrona. 
I december 2011 uppfyllde man den kvoten.

Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

I Karlskrona organiseras arbetet med SIG på två samarbetsnivåer.  Det fi nns en 
ledningsgrupp och sedan fi nns sociala insatsgrupper för varje SIG-deltagare. Förutom 
mötena inom detta samarbete så sker ett kontinuerligt utbyte av information i det vardagliga 
arbetet mellan socialtjänsten och polisen som är relevant för SIG. Ledningsgruppen utgår 
ifrån en befi ntlig samarbetsstruktur som funnits etablerad sedan 1990-talet i Karlskrona.

Ledningsgruppen (möte en gång i månaden)

Polisen (närpolischefen), socialtjänsten (1:e socialsekreterare), skolan (verksamhetschef  
för grundskolan och utvecklingschef  för gymnasieskolan), arbetsförmedlingen (två 
handläggare) och kriminalvården (inspektör).

Social insatsgrupp (Möte en gång i månaden)

Det fi nns i Karlskrona en social insatsgrupp per SIG-deltagare. Vilka som deltar i den sociala 
insatsgruppen är individanpassat. De aktörer som är knutna till projektet och i varierande 
frekvens deltagit i de olika sociala insatsgrupperna är: socialtjänst (socialsekreterare), 
polis (närpolis eller områdespolis), landstinget (BUP, handläggare handikappomsorgen, 
representant från avlastningsboende), kontaktperson samt vårdnadshavare.

Knyta aktörer till projektet

I Karlskrona fi nns förutsättningar att knyta många olika aktörer till SIG. När projektet 
startade så kallades relevanta myndigheter in för ett informationsmöte så man skulle veta 
vad SIG är ifall man skulle bli aktuell att samverka med inom ramen för detta arbete. 
De myndigheter som kallades in var: skola, arbetsförmedling, kriminalvård, tullverket, 
kronofogden.

Anordna och delta i möten

Mötena hålls enligt en fast mötesstruktur och har enligt informanterna haft hög närvaro 
i deltagandet.

Polis och socialtjänst

Polis och socialtjänst samverkar både genom samarbetsmöten samt samarbete via telefon 
och via e-post i det dagliga arbetet. Här fi nns ett tätt och nära samarbete. Informanterna 
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beskriver dock strukturella skillnader som påverkar möjligheten till samarbete mellan 
socialtjänst och polis. En socialsekreterare beskriver att det är lättare för socialtjänsten 
att samverka i SIG än för polisen. I socialtjänsten kan man själv disponera sin tid. Inom 
polisens beskrivs att det fi nns uppdrag som inte kan väljas bort, vilket kan påverka 
SIG. Detta gäller vissa tjänster inom socialtjänsten, sen fi nns det andra tjänster, t.ex. 
barnutredningar, där man har mindre utrymme att själv disponera sin arbetstid. Inom 
polisen fi nns det en starkare styrning uppifrån, där individer kallas in till akuta insatser 
och då får det förebyggande arbetet och närpolisens arbete prioriteras bort. Polisens anser 
att det pratas mycket om vikten av förebyggande arbete på politisk nivå, men när det 
väl gäller så bortprioriteras detta arbete på grund av till exempel utkommenderingar i 
samband med fotbollsmatcher eller aktuella utredningar.

Sekretess

Socialtjänsten upplever att deras sekretess är mycket strikt och att arbete som skulle kunna 
vara den unge till gagn blir stoppat. Sen tar man även upp frågan kring hur man ska arbeta 
med sekretessen om man tar in icke-offentliganställda personer i SIG. Myndigheter har 
en vana att arbeta med sekretess, men bjuder man in t.ex. en fotbollstränare, så blir det 
svårt att hantera. Man kan skriva ett civilrättsligt avtal, men det känns krångligt att driva 
en civilrättslig process om avtalet skulle brytas.

Slutprestation individnivå

Åtgärdsplan

Åtgärdsplaner för SIG-deltagare etablerades först i februari 2012 i Karlskrona. 
Fördröjningen berodde på att man inte funnit formen för det inbördes förhållandet 
mellan BBIC genomförandeplan och SIG åtgärdsplan. Alla SIG-deltagare har en BBIC 
åtgärdsplan. Men i februari 2012 började man alltså att använda en enkel och kortfattad 
åtgärdsplan. Åtgärdsplanen innehåller rapportering från skola, socialtjänst och polis, 
målsättningar för SIG-deltagaren samt ansvar för genomförandet. Åtgärdsplanerna 
beskrivs som ett arbetsmaterial för socialtjänsten som är kortfattad och av processinriktad 
karaktär. Som fasta rubriker i åtgärdsplanen fi nns: Bakgrundsbild/problemorientering, Hänt 
sedan sist och Åtgärder till nästa möte. Åtgärdsplanen följs upp och revideras vid varje möte.

Fortlöpande motivation till samtycke

I december 2011 tillfrågas man ytterligare tre personer om samtycke. Alla tre tackar ja till 
samtycke. Att alla i detta läge tackar ja till projektet tror socialtjänsten kan ha att göra med 
att man då var tryggare i vad SIG handlar om och man bättre kan marknadsföra projektet. 

Att delta i en social insatsgrupp

Att delta i en social insatsgrupp i Karlskrona betyder att man regelbundet får träffa sina 
myndighetskontakter samtidigt vid en träff. Detta innebär mindre möten att gå på. Man 
får även genom åtgärdsplanen strukturerade och långsiktiga målsättningar som följs upp 
regelbundet vid varje möte.
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Utfall

Målsättning

Karlskrona har inga offi ciella målsättningar för pilotprojektet. En målsättning socialtjänsten 
beskriver vid besök är att alla SIG deltagarna ska få godkänt i alla ämnen i skolan, 
eftersom god skolgång är en sådan viktig skyddsfaktor. Polisen beskriver målsättningen 
att arbeta fram en ny arbetsform, det vill säga metodutveckling. Polisen beskriver en annan 
målsättning med att delta i pilotverksamheten som att ge sin version av hur en mindre 
kommun arbetar med ungdomskriminalitet.

Informanternas beskrivning av utfall

En framgång för projektet är att man ytterligare stärkt den samarbete mellan polis och 
socialtjänst som redan innan projektet var väletablerad i Karlskrona. Detta samarbete 
har ytterligare utvecklats fast nu med ett tydligt fokus på individer och kriminalitet. 
Socialtjänsten i Karlskrona beskriver att en motgång i projektet varit att en av de fem 
individanpassade sociala insatsgrupperna inte fungerar bra. Samarbete fungerar inte bra 
mellan vissa berörda myndigheter på grund av olika åsikter angående om en SIG-deltagare 
borde placeras eller inte. Det är med andra ord brister i samsyn och samarbete som ligger 
till grund för att denna insatsgrupp inte fungerar riktigt bra.

Linköping

Sammanfattning
Linköping har fl est deltagare av alla insatsgrupperna, i genomsnitt tretton stycken deltagare 
per månad.  I relation till antalet deltagare rapporterar de få delgivna brottsmisstankar. 
Nästan alla deltagare är i åldern 15-17 år. Linköping har också fl est tjejer bland deltagarna, 
i snitt tre per månad. Från Linköping rapporteras relativt många strategiska möten per 
månad men även ganska många individinriktade möten, de fl esta deltagarna har både lots 
och individuell åtgärdsplan.  

Kontext

Beskrivning av kriminalitet

Vid besök i Linköping beskriver socialtjänst och polis att man de senaste åren upplevt 
att kriminella nätverk börjat etablera sig i staden, något man inte haft tidigare. Så här 
beskriver Linköping kommun själva problembilden.

I Linköpings kommun har de senaste åren uppstått olika ungdomsgäng som sysslat med 

brottslig verksamhet. De har främst varit koncentrerade till bostadsområdena Ryd, Skägge-

torp och Berga. Under våren 2011 har polisen uppmärksammat ett ungdomsgäng i Berga. 

Polisen har identifierat 15 ungdomar i åldersgruppen 15-20 år i det s.k. Bergagänget. Den 

sociala insatsgruppen kommer främst att fokusera på denna grupp (Linköping kommun 

2011:2).
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Tidigare erfarenheter

Några projekt med fokus på kriminalitet som berör fl era myndigheter har inte funnits i 
Linköping tidigare. Man poängterar samtidigt att organiserad kriminalitet och kriminella 
gäng är en relativt ny företeelse i Linköping, det är först för ungefär tre år sen som man 
börjat se denna utveckling. Linköping startade parallellt med SIG-projektet, i september 
2011 ett samverkansprojekt som heter permanent samverkansgrupp, vilket innebär samverkan 
mellan socialtjänst, polis och skola. Projektets målgrupp är ungdomar upp till 16 år som 
”hamnat mellan olika myndigheters stolar”. Precis som för SIG så tar man i permanent 
samverkansgrupp in samtycken från ungdomarna så att myndigheterna kan samverka utan 
att sekretess föreligger. Projektet liknar därmed SIG mycket i att det är samma aktörer 
som ingår och att man arbetar på individnivå med samtycken, men målgruppen skiljer sig 
från SIG både i ålder samt det särskilda fokus på kriminalitet som SIG har. I april 2012 
har man 4 samtycken i projektet permanent samverkansgrupp. Projektet pågår då i en 
stadsdel men två andra stadsdelar har meddelat att även de vill starta projektet. 

Förutsättningar för pilotprojektet

Man har i Linköping sedan slutet av hösten 2011 en och en halv (150 %) tjänst som 
arbetar med SIG. Arbetsrollen kallas koordinator och arbetsuppgifterna består i att 
koordinera samarbetet samt att bedriva motivationsarbete och att företräda de unga 
gentemot andra aktörer. Företrädandet av de unga är något som man hoppas utveckla ju 
längre koordinatorerna arbetar med den unga och ju mer förtroende de får? Inledningsvis 
kallade man i Linköping koordinatorernas tjänster för lots, men väljer att ändra detta 
till koordinator, eftersom man anser att deras arbetsuppgifter är mer samordnande än 
behandlande. Det fi nns även en SIG-samordnare från socialtjänsten som har ett mer 
övergripande ansvar. Man har i Linköping därmed relativt goda resurser för att arbeta 
med SIG. Den kriminella belastningen i området är inte så hög även om man rapporterar 
att man börjar se tendenser till att kriminella grupperingar etablerar sig. Sammantaget 
borde detta tyda på att Linköping har relativt goda förutsättningar att genomföra 
pilotverksamheten.

Initieringsfas
Enligt de informanter vi pratat med var det polisen som tog initiativ till att Linköping skulle 
delta i pilotprojektet för SIG. Efter kommunikation mellan närpolischefen, polismästaren 
och länspolismästaren fanns en gemensam inställning i att detta projekt skulle passa 
Linköping bra. Man anmälde därefter Linköpings intresse till Rikspolisstyrelsen. 
Socialtjänsten blev efter det informerad om sin medverkan i pilotprojektet. Enligt 
informanterna från socialtjänsten gick det snabbt från det att socialtjänsten får information 
om att de skulle delta i projektet till att projektet skulle vara operativt. 

Åtagande

Länspolismästaren i Östergötlands län, kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen 
i Linköpings kommun undertecknade åtagandet den 7 juni 2011.
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Initialt urval

Polisen tog initialt fram en lista över 77 personer som man ansåg passa målgruppen för 
SIG från polisens utredningsregister. Man använde inga fasta kriterier för urvalet ur detta 
register. Istället handplockades ett antal individer, en individ med få brottsregistreringar 
men som begått något strategiskt brott kunde till exempel hamna på listan. Socialtjänsten 
gick sedan igenom listan. Av de 77 namn som fi nns på polisens lista var enbart 26 stycken 
kända av socialtjänsten sedan tidigare och bland dessa 26 handlade kontakten med 
socialtjänstens om försörjningsstöd i 14 av fallen. Socialtjänsten var förvånad över att så 
få på polisens lista varit aktuella hos dem.
När socialtjänsten fock polisens lista tog de ett strategiskt beslut att satsa på en yngre 
målgrupp och valde därför bort personer över 18 år på polisens lista. Ungefär hälften 
av de 77 personerna på polisens lista försvann därmed. Av de som då återstår så 
valde socialtjänsten ut ett tiotal som man ville fråga om samtycke utifrån individuella 
bedömningar om lämplighet för projektet. Att man i detta skede inte använde sig av fast 
uppställda kriterier beror även på att man inte har någon klart defi nierad målgrupp för 
projektet. När den slutgiltiga gallringen genomförts återstod ungefär 10 personer som 
tillfrågades om samtycke. Åtta av dess tio personer tackade ja till samtycke.

Inhämta samtycke

I Linköping tillfrågade polisen initialt samtliga potentiella SIG-deltagare om samtycke. 
Ungefär samtidigt blev socialtjänsten kontaktad av fem föräldrar till ungdomar som inte 
fanns med på polisens eller socialtjänstens lista. Föräldrarna uttryckte oro och menade 
att deras barn umgicks i kriminella grupperingar. Polisen tillfrågade dessa ungdomar om 
samtycke och samtliga tackade ja. Efter det initiala urvalet och inhämtandet av samtycke 
har man alltså totalt 13 SIG-deltagare. 

Mottagare

Målgrupp

Socialtjänsten har i Linköping tagit ett beslut att målgruppen för SIG är unga i åldern 
13-25 år. För att man ska ingå i målgruppen ska man ligga i riskzonen att utveckla en 
kriminell livsstil, som kan defi nieras av att brottsligheten har organiserad karaktär, där 
våld ingår och att drivkraften är att tjäna pengar. En person som mest sitter hemma och 
missbrukar ska således inte ingå i målgruppen för SIG. Man beskriver även att det är 
svårt att få med den målgrupp som man egentligen skulle vilja ha med i projektet, det vill 
säga de som är i en process att utveckla tyngre och mer organiserad brottslighet. Dessa 
ungdomar ser inte nyttan av att delta i SIG menar de informanter vi pratat med. Istället 
rekryteras unga med mindre kriminell belastning till SIG. Målgrupp för SIG har blivit allt 
mer tydlig under projektets gång, varefter det även blivit mer vägledande för vilka man 
ska tillfråga om samtycke. Vid projektets start var det oklart vilken målgrupp man skulle 
fokusera på.
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Kapacitet 

Man har i Linköping sedan slutet av hösten 2011 en och en halv (150 %) tjänst som 
arbetar med SIG som koordinatorer. Kapaciteten för hur många SIG-deltagare man kan 
ha verkar i Linköping vara hög. Man är det pilotområde som har högst antal SIG-deltagare 
och menar vid besök i Linköping 23 april att man har kapacitet att ta in ännu fl er än de 17 
stycken SIG-deltagare som man har vid denna tidpunkt.

Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

I Linköping fi nns en styrgrupp, en arbetsgrupp samt avsatt tid en gång i veckan för 
kartläggningsmöte. Styrgruppen bygger på en befi ntlig struktur från LiBrås operativa 
grupp (LOP gruppen). LiBrå är en förkortning av Linköpings brottsförebyggande råd.

Styrgrupp (Möte två gånger per termin)

Socialtjänsten (avdelningschef  Socialkontor, verksamhetschef  brottsförebyggande 
Råd och stöd), polisen (närpolischef), skola (planeringsledare Utbildningskontor) samt 
kommunledningen (en representant). 

Arbetsgrupp (Möte en gång i månaden)

Socialtjänsten (samordnare SIG, verksamhetsutvecklare på socialkontoret, representant för 
brottsförebyggande enheten på Råd och stöd/arbetsledare för koordinatorerna samt två 
koordinatorer från Råd och stöd), polis (närpolischef), skola (konsulent kunskapstorget), 
arbetsförmedling (representant) och kriminalvård (representant).

Kartläggningsmöte (Möte en gång i veckan)

På kartläggningsmötet träffas socialtjänstens SIG-samordnare och de två koordinatorerna 
samt eventuellt andra berörda efter behov. Man bestämmer innan mötet vad som ska 
tas upp. Det kan vara både generella frågeställningar för projektet samt att diskutera 
enskilda SIG-deltagare. Man brukar dock inte ta upp alla SIG-deltagare utan vilka man 
tar upp styrs av behovet, det vill säga om det hänt något mer akut eller om någon har 
ett extra stort behov. Beroende på vad eller vilka som ska diskuteras så bjuder man in 
handläggare eller utförare från socialtjänsten och/eller representanter från närpolisen. 
På kartläggningsmötet tas ett utkast till åtgärdsplan fram. Koordinatorn bestämmer 
sedan en träff  med SIG-deltagaren och vårdnadshavare, ett så kallat individuellt möte, 
för att fastställa åtgärdsplanen. Hurvida någon utöver koordinatorn, SIG-deltagaren och 
vårdnadshavaren ska delta på det individuella mötet bestäms på kartläggningsmötet.

Individuellt möte

Efter kartläggningsmötet träffas koordinatorn och SIG-deltagaren. När en person samtyckt 
till att delta i SIG är det koordinatorns uppgift att snarast träffa denna för ett inledande 
möte. Vid detta möte ska koordinatorn inhämta uppgifter om SIG-deltagarens behov 
och önskemål samt uppgifter om vilka som är viktiga personer i SIG-deltagarens nätverk. 
Koordinatorn ska här även informera om den sociala insatsgruppens syfte och arbetssätt, 
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sin roll som koordinator samt vad som kommer hända i framtiden. Vi de fortlöpande 
träffarna mellan koordinator och den unge försöker man integrera detta möte med redan 
existerande möten hos socialtjänsten eller skola. Oftast är det enbart koordinatorerna och 
SIG-deltagaren som träffas på det individuella mötet men i vissa fall tas andra berörda 
aktörer med. Det har varit ganska oregelbundet hur ofta koordinatorerna träffat SIG 
deltagarna, utan det har berott på SIG-deltagarens utveckling och behov. 

Knyta aktörer till projektet

Linköping har i ganska begränsad utsträckning knutit andra aktörer än polis och socialtjänst 
till pilotverksamheten. Skolan deltar dock på den strategiska nivån genom att de sitter med 
i både styr- och arbetsgrupp.

Anordna och delta i möten

Det har enligt SIG-samordnaren gått bra att sammankalla de som ska delta i de olika 
samarbetsgrupperna. Närvaron har varit god generellt under tiden för pilotverksamheten.

Polis och socialtjänst

SIG har genererat ett utökat informellt samarbete i det dagliga arbetet. Både socialtjänsten 
och polis bekräftar att man ringer varandra regelbundet för att berätta något man vet 
att den andra kan ha nytta av. Socialtjänsten beskriver samarbete i Linköping kommun 
som extra svår eftersom man har tre olika nämnder som försvårar socialtjänstens arbete. 
Socialnämnden ansvarar för myndighetsbeslut, omsorgsnämnden ger frivilliga insatser 
utan myndighetsbeslut och utförarstyrelsen ansvarar för alla insatser som är möjliga och 
lämpliga att konkurrensutsätta. Från socialtjänsten framhålls att ett projekt som SIG kan 
vara ett incitament till att skapa fungerande samarbetsstrukturer. Man lyfter även fram 
att det var samarbetsproblemen snarare än tung gängkriminalitet som fi ck den högre 
förvaltningsnivån att anmäla Linköping till pilotprojektet. Informanterna från Polisen 
framhåller när vi träffar dem, att socialtjänsten är svår att samarbeta med på grund av den 
uppdelade organisation. En stor omorganisering på socialtjänstens myndighetsutövande 
enhet genomfördes första oktober 2011 vilket ytterligare försvårade och försenade att 
utvecklandet av samarbetsstrukturer inom SIG. 

Sekretess

Socialtjänsten i Linköping har stora erfarenheter sekretessrelaterade problem på grund 
av uppdelningen i olika nämnder som beskrivs ovan. Inom ramen för SIG har den 
kommunala organiseringen medfört sekretessrelaterad problematik, till exempel är 
koordinatorerna och SIG-samordnaren anställda av olika nämnder och sekretess mellan 
dem föreligger alltså innan man fått in samtycke. Det går därmed inte att föra dialog 
om nya lämpliga SIG-deltagare eller de potentiella SIG-deltagare som man bedriver ett 
motivationsarbete gentemot. När polisen anmäler en ungdom till socialtjänsten, som 
bedömer att SIG skulle vara aktuellt, kan socialtjänstens myndighetsutövande enhet inte 
informera koordinatorerna om detta. Flera professionella som arbetar med SIG framhåller 
därför möjligheten att genom samtycke häva sekretessen som en mycket intressant aspekt 
av arbetssättet kopplat till SIG. Så här uttrycker närpolischefen det vid besök i Linköping.
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Har ni upplevt några hinder för samarbete mellan socialtjänst och polis i projektet sociala insatsgrupper?

Nej, jag ser bara möjligheter som inte har, av någon underlig anledning nyttjats. Men det 

är ju säkert sekretessen för det blir ju locket på varje gång det hamnat hos soc. Det finns 

tillfällen då jag undrar, vad är sekretessen till för, då vi bara träffar folk som vill ha hjälp. 

Det är jättespännande, det kan bli en helt ny riktning i hur man hjälper folk framöver. 

[…] Man kommer ner på individnivå, så man slipper fikamöten då man bara pratar om 

trender i allmänhet. Sekretessen och individnivå är de stora möjligheterna i det här projek-

tet (Polis, närpolischef).

Slutprestation individnivå

Åtgärdsplan

I Linköping har man åtgärdsplaner som är unika för SIG. Ett förslag till åtgärdsplan 
tas fram på kartläggningsmötet. Efter det träffar koordinatorerna SIG-deltagaren, samt 
eventuellt vårdnadshavare och andra berörda aktörer, och diskuterar åtgärdsplan och får 
den godkänd av SIG-deltagaren. Åtgärdsplanen följs sedan upp minst en gång i månaden 
och revideras efter behov. Koordinatorn ansvarar för att följa upp åtgärdsplanen minst 
en gång i månaden, samt att vid behov av revidering kalla in SIG-deltagaren till ett möte.

Fortlöpande motivation till samtycke

Man tar i Linköping fortlöpande in nya SIG-deltagare. Hurvida en person tillhör 
målgruppen för SIG bestäms av socialtjänstens SIG-samordnare tillsammans med 
arbetsgruppen utifrån det resonemang vi presenterar under målgrupp. Linköping är, i 
jämförelse med andra pilotområden, framgångsrika med att få in samtycken, både initialt 
och fortlöpande under projekttiden. Men man har även haft ett fl ertal avhopp under 
projekttiden, det vill säga SIG-deltagare som tagit tillbaka sina samtycken. Totalt har fyra 
personer tagit tillbaka sina samtycken under projekttiden. Tre av dessa har helt och hållet 
tackat nej till hjälp från socialtjänsten. Kriminalvården har under projekttiden tillfrågat 
några enstaka personer som befi nner sig ute på anstalt om samtycke. I framtiden är det 
tänkt att koordinatorerna för SIG ska åka ut till HVB hem för att marknadsföra SIG och 
där inhämta samtycken. Man har i Linköping inte upplevt några stora problem i att få 
in samtycken från potentiella SIG-deltagare och har inte haft många som tackat nej till 
samtycke.

Att delta i en social insatsgrupp

Att delta i en social insatsgrupp i Linköping innebär att man får träffa en koordinator 
regelbundet som i sin tur har ett kontaktnät i andra myndigheter. Man får dock inte som 
i många andra pilotområden personligen träffa ett nätverk av professionella. Detta kan 
både tolkas som ett tillkortakommande för de unga eller så kan det vara så att de inte är i 
behov av att träffa representanter från andra myndigheter än socialtjänsten. Men genom 
kontakten med koordinatorn och dess kartläggningsmöten med andra professionella så 
blir vägen till stöd och hjälp ändå kortare för de som deltar i SIG än de som inte gör detta.
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Utfall

Målsättning

Man har i Linköping inga offi ciella målsättningar med pilotverksamheten. Polisen 
beskriver att en målsättning för dem under projekttiden är att utveckla alternativa insatser 
för projektets målgrupp, då man anser att ordinarie insatser ofta inte ger effekt, utan man 
måste tänka utanför ”boxen”. Som exempel uppger man att man har inlett samarbete med 
en Imam som arbetar med vissa personer i SIG målgruppen. Även socialtjänsten vidhåller 
att de klassiska insatserna ofta inte räcker till när man arbetar mot denna målgrupp, man 
har erfarenhet av att de inte brukar ge positiva effekter. De har också känslan av att det 
kan bli för många insatser för de unga. För skolan har en målsättning varit att utveckla en 
skolgång som passar målgruppen bättre. Man påpekar att vanlig skolgång ofta inte passar 
för denna målgrupp. Även om den anpassas till att vara skola i en ”daghemsliknande 
form” så blir det ofta konfl ikter mellan ungdomar och personal, man menar att de inte 
riktigt ”klickar”. En utmaning och målsättning med SIG är därför att knyta till speciella 
personer som är bättre på att interagera med SIG deltagarna och skapa en skolmiljö som 
fungerar. Man efterlyser även enklare vägar till att få praktik eller alternativ sysselsättning 
när skolan inte fungerar.

Informanternas beskrivning av utfall

Vid besök i Linköping beskriver polisen att arbete med att inhämta samtycken varit 
en framgång under projekttiden. Man får direkt i inledningsskedet 13 samtycken från 
ungdomar. En annan framgång beskriver man i de alternativa typer av insatser som 
man börjat använda mot målgruppen, vilka man redan anser sig se goda effekter av. 
Arbetssättet där koordinatorer är kopplade till SIG-deltagarna beskriver socialtjänsten 
som en framgång under projekttiden. Koordinatorernas har möjlighet att få en helhetssyn 
över ungdomarnas situation samt att de av SIG deltagarna uppfattas som en icke hotfull 
vuxen, vilket kan generera ett förtroende från SIG deltagarna, på ett sätt som inte 
socialsekreterarna eller behandlarna kan få. Både socialtjänst och polis beskriver att en 
motgång under projekttiden har varit att man inte fått med den målgrupp man egentligen 
skulle velat ha, de som utvecklat grövre kriminalitet. Från skolan beskrivs en motgång 
vara att bristen på praktikbaserade utbildningsplatser gör att de unga tvingas tillbaka till 
en mer klassisk skolgång som de inte är motiverade att gå i, och som de ständigt avviker 
ifrån. Det blir svårt att motivera dessa ungdomar att stanna i skolan eftersom fullständiga 
gymnasiebetyg ofta känns som ett mål som inte är möjligt att uppnå. Från skolan ser man 
även den egna personalens bemötande delvis som en motgång, där personalen måste få en 
större förståelse för vilka signaler de sänder ut till ungdomar, till exempel SIG deltagarna, 
så de inte känner sig dömda på förhand. 
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Lund

Sammanfattning
Lund är en av de mindre insatsgrupperna med två deltagare per månad i snitt. De 
rapporterar inga delgivna brottsmisstankar bland sina deltagare som är mellan15 och 20 
år. Lund har någon deltagare med mål att underlätta avhopp från ett kriminellt nätverk. 
Från Lund rapporteras relativt få individinriktade möten. Samtliga deltagare har lots och 
nästan alla en individuell åtgärdsplan.

Kontext

Beskrivning av kriminalitet

Så här beskriver Lunds kommun själva problembilden knuten till ungdomskriminalitet 
i den lägesrapport som skickades in till Rikspolisstyrelsen i samband med uppstarten av 
SIG.

Lunds kommun har under en tid inte haft några större problem med ungdomsgäng. 

Under 2010 kunde dock polisens kriminalunderrättelsetjänst konstatera en etablering av 

den kriminella grupperingen Black Cobra i Lund. Deras huvudsakliga aktivitet är narko-

tikaförsäljning till Lundaungdomar men de kan också betraktas som multikriminella. 

Grupperingen är inte stor men det är av yttersta vikt att etableringen upphör då nyrek-

rytering av Lundaungdomar annars är överhängande. Polisen och kommunen har gjort 

bedömningen att med samhällets samlade resurser bör vi lyckas bryta etableringen i Lund. 

Utöver Black Cobra finns det ingen renodlad kriminell gruppering men dock några löst 

sammansatta ”ungdomsgäng” (Lunds kommun 2011:1).

Tidigare erfarenheter

De informanter vi pratar med i Lund känner inte till något projekt som påminner om SIG, 
det vill säga som fokuserar på enskilda individer och kriminalitet, vilket man delvis förklarar 
med att man tidigare inte haft kriminella nätverk i Lund. I Lund fi nns en lång erfarenhet 
av samarbete mellan polis och kommun, och då främst socialtjänsten. Dels genom en lång 
tradition av icke formaliserat samarbete genom en upparbetad personkännedom och att, 
som man själva beskriver det, båda myndigheterna insett nyttan av att samarbeta. Men 
man även en lång tradition av samlokalisering, som första polisstation fi ck man 1989 
socialsekreterare lokaliserade hos sig. Dessa socialsekreterares främsta arbetsuppgifter 
är att medverka vid förhör, medling och brottsofferstöd. År 2007 inrättades tjänsten 
samordnare för unga lagöverträdare, där en socialarbetare arbetar med att samordna allt 
arbete kring unga lagöverträdare. Inom denna tjänst ingår det att under projekttiden för 
SIG vara SIG-samordnare. Inom socialtjänstens öppenvård fi nns ett team som enbart 
arbetar med kriminalitet och missbruk hos ungdomar. Där fi nns insatser som Ett nytt vägval 
(ett program riktat till ungdomar som är på väg eller har utvecklat en kriminell livsstil), 
ART, rePULSE samt drogpreventiva program. Under 2011 görs en överenskommelse 
mellan Lunds kommun och Polismyndigheten i Skåne. Överenskommelsen har fyra 
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målsättningar: den sammanlagda brottsligheten ska minska, antalet människor som 
känner sig otrygga ska minska, droganvändningen bland ungdomar ska minska och inga 
kriminella grupperingar ska fi nnas i Lunds kommun. En åtgärd i överenskommelsen är att 
socialnämnden ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för hur man kan hjälpa ungdomar 
ur gängproblematik. Ambitionen om att inga kriminella grupperingar ska fi nnas i Lunds 
kommun sammanfaller till stor del med målsättningen att förhindra nyrekrytering till 
kriminella nätverk som fi nns inom SIG.

Förutsättningar för pilotprojektet

Förutsättningarna i Lund är relativt goda för arbetet med SIG om man ser till den långa 
tradition av samarbete mellan polis och socialtjänst som fi nns i kommunen. Man har inte 
heller haft någon starkt etablerad gängkriminalitet, vilket kan öka möjligheterna till att 
lyckas med att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng. Samtidigt har man inga tydligt 
avgränsade resurser för projektet i form av tjänster som är avsatta för att arbeta med SIG. 
Socialtjänstens samordnare för unga lagöverträdare har dock ”några procent” avsatta för 
SIG.

Initieringsfas
I Lund kom initiativet till att delta i pilotprojektet från mellanchefsnivå hos polisen 
och socialtjänsten. Socialtjänstens samordnare för unga lagöverträdare fi ck reda på att 
pilotprojektet skulle starta och spred denna information till närpolisen, som tyckte att det 
var en bra idé att Lund skulle delta, och skickade en intresseanmälan till Rikspolisstyrelsen. 
Enligt biträdande närpolischef  passade pilotprojektet bra i tiden eftersom polismyndigheten 
och kommunen precis ingått ett samarbetsavtal där man uttalat målet att ”inga kriminella 
grupperingar ska fi nnas i Lunds kommun” (Lunds kommun & närpolisområde Lund 
2011). Så här beskriver socialtjänstens SIG-samordnare samt biträdande närpolischefen 
initieringsprocessen.

Det gick till så att det kom ett mail till kommunens maillåda och till någon av de högst 
uppsatta cheferna att detta projekt var initierat av regeringen och att RPS skulle utse 12 
kommuner. Jag sitter med i arbetsgruppen för Lunds BRÅ, och jag hade ett arbetsmöte i 
den gruppen, och där sitter högsta närpolischef och biträdande närpolischef och då kunde 
jag inte låta bli att ta med detta och säga: Har ni sett detta? Det här hade väl vart intres-
sant? Sen tror jag de tog kontakt med RPS samma dag och sa att lund var intresserade 
(socialtjänst, samordnare för unga lagöverträdare).

Lunds kommun och närpolisen i Lund har en överenskommelse. I den överenskommelsen 

har vi sagt att vi ska förhindra etableringen av kriminella nätverk. Vi har Black Cobra som 

har dykt upp i Lund. Vi har tagit fram en handlingsplan för hur vi ska motverka gängen. 

Precis när vi skulle starta det arbetet så kom det här projektet upp också och då tänkte vi 

att det här kan vi åka med, och få draghjälp från RPS och socialtjänsten. Vi skulle påbörja 

ett arbete men ändrade riktning lite då (Polis, biträdande närpolischef).

När beskedet kom att Lunds skulle delta i pilotverksamheten, startade en 
förankringsprocess, där projektet kommunicerades och förankrades både uppåt och nedåt 
inom polismyndigheten och respektive kommunen. 
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Åtagande

Polisområdeschefen för mellersta Skåne, Kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen i Lunds kommun skriver på åtagandet 7 juni 2011. Utöver detta avtal 
upprättas i Lund ytterligare ett avtal som förtydligade kommuns inbördes rollfördelning i 
pilotprojektet. I detta avtal specifi ceras vilka uppgifter som åligger respektive förvaltning 
i Lunds kommun under projekttiden. Representanter från socialförvaltningen, kultur- & 
fritidsförvaltningen, barn- & skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen undertecknar 
avtalet. 

Initialt urval

Det initiala urvalet startade med att polisen gjorde ett urval av potentiella SIG-deltagare 
utifrån följande kriterier: misstänkta för fyra brott eller mer inom en dryg ettårsperiod 
varav minst ett strategiskt brott. De som till exempelvis har fyra snatterier och inget 
strategiskt brott hamnar med andra ord inte på listan. Polisen utgick vid detta urval från 
Brottsförebyggande rådets studie av strategiska brott. Urvalet resulterade i en lista som 
innefattade 36 personer. Urvalsprocessen fortsatte genom att polisen tillsammans med 
SIG-samordnaren, en grundskolerektor, en gymnasierektor, samt en representant från 
kultur och fritidsnämnden gick igenom vilka av de 36 personerna som man bör prioritera. 
Socialtjänsten kunde då konstatera att alla 36 namn var kända av dem sedan tidigare. Denna 
grupp fattade i samband med denna process ett strategiskt beslut: att målgruppen för SIG 
ska vara personer med tung problematik och grov kriminalitet, de man kände ”mest oro 
för”. Man visste att det skulle vara svårt att motivera den målgruppen att samtycke till 
informationsutbyte, men valde att ändå satsa på dessa individer. Utifrån denna strategi 
valdes fem personer ut som man börjar motivera för att lämna samtycke. Detta andra steg 
i urvalsprocessen utgick med andra ord inte från några fast kriterier, som polisens första 
urvalsprocess gjorde, utan man handplockade de individer som man trodde löpte störst 
risk att utveckla en kriminell livsstil.

Inhämta samtycke

Socialtjänsten påbörjade ett motivationsarbete med de fem personer som man valt ut. 
Socialtjänsten beskriver detta motivationsarbete som en process som styrdes mycket utifrån 
de tillfällen till motivation som gavs. Faktorer som institutionsplacering eller ungdomar 
som inte är kontaktbara är exempel på försvårande omständigheter i motivationsarbetet. 
En annan försvårande faktor var föräldrar som ställde sig mycket tveksamma till det fria 
informationsutbytet som ett samtycke innebär. En av de fem som initialt tillfrågdes gav 
samtyckte till informationsutbyte. I Lund fattade man då i arbetsgruppen ett strategiskt 
beslut om att inte utesluta de andra fyra ungdomarna på listan från projektets struktur, 
trots att de inte lämnat samtycke. Istället arbetar man aktivt med alla fem som återstod 
från urvalet. Så här beskriver man det i den uppföljning som lämnades in till Ersta Sköndal 
Högskola för perioden 1-30 september 2011: ”Vi har endast ett formellt samtycke, men 
arbetar aktivt kring ytterligare tre utvalda ungdomar”. Man fortsatte samtidigt ett aktivt 
motivationsarbete för att dessa personer ska lämna ett skriftligt samtycke. Vid besök i 
Lund påpekar man att man haft vissa problem med att, på grund av olika omständigheter, 
få muntliga samtycken till att bli skriftliga och offi ciellt giltiga. Till exempel har en 
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vårdnadshavare i ett fall varit bortrest en längre tid. I uppföljningen som lämnades in för 
februari 2012 beskriver man detta: ”Vi har två formella samtycken, men arbetar aktivt 
kring ytterligare fyra utvalda ungdomar varav vi nu har 3 muntliga samtycken:”. Vilka 
unga som kategoriseras som SIG-deltagare, det vill säga anses delta i projektet, avgränsas 
alltså i Lund inte lika tydligt utifrån om personen gett skriftligt samtycke eller inte om man 
jämför med andra pilotområden.

Mottagare

Målgrupp

Så här beskriver socialtjänstens samordnare för unga lagöverträdare den målgrupp som 
man riktade in SIG arbetet mot i Lund.

Det är alltid den här sista klicken ungdomar, som man inte når, som man inte lyckas 

motivera. Som man sliter sitt hår åt, som vi alla sliter vårt hår med, som man vet far mest 

illa. Därför känns det kul att vi faktiskt får arbeta kring dem. Hur ska vi hitta ännu bättre 

sätt att faktiskt nå de här ungarna (Socialtjänsten, SIG-samordnare).

Detta stämmer överens med det strategiska beslut som togs om att inrikta SIG-
verksamheten mot de man känner mest oro för, personer med grov kriminalitet och tung 
problematik som beskrivs under det initiala urvalet.

kapacitet

Det ingår i socialtjänstens samordnare för unga lagöverträdares tjänst att arbeta med SIG, 
som i Lund därmed även är SIG-samordnare. I övrigt fi nns inte några resurser avsatta 
för att arbeta med SIG. Informanterna menar att det är en resursfråga att man enbart har 
cirka fyra-fem SIG-deltagare (de offi ciella och inoffi ciella tillsammans). Det tillkommer 
en hel del extraarbete när samarbete kring individer ska bli mer strukturerad och mer 
omfattande, t.ex. att sammankalla och förbereda möten, föra anteckningar och följa upp 
arbetet. Vid en intervju den 31 oktober 2011 med socialtjänstens SIG-samordnare anses 
fem SIG- deltagare vara rimligt utifrån de resurser som fi nns i Lund, något som man 
fortfarande anser vid besök i Lund den 28 mars 2012. 

Har ni de resurser som ni behöver för att kunna genomföra arbetet med sociala insatsgrupper på ett bra 

sätt?

Jag har utrymme ett antal procent. […] Sen tänker jag att allt annat arbete, att strukturera 

detta eller vara samordnaren eller gå upp med information till styrgruppen, sitta i arbets-

gruppen, vara samordnaren eller lotsen eller vad man kallar det, det ligger på mig att vara 

den som springer mellan och svarar. Allt annat arbete ska ju egentligen ändå göras, jag går 

tillbaka till Carin Götblad, ni ska ju inte göra något annorlunda bara mer strukturerat. Vi 

har inte fått fler arbetsuppgifter förutom att vi ska samordna oss bättre. Det måhända att 

om vi haft en heltid så hade vi valt ut femton barn, nu har vi valt ut fem för det blir rimligt 

(Socialtjänst, SIG-samordnare).
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Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

I Lund organiserar man arbetet utifrån det förslag på organisering som ges i SOU 2010:15, 
det vill säga att det fi nns tre nivåer av samarbete: strategisk nivå, social insatsgrupp och 
individuell handlingsplan. Den sociala insatsgruppen fungerar som en arbetsgrupp där 
enbart de professionella träffas och arbetsuppgifterna består bland annat i att bestämma 
om personer tillhör målgruppen för SIG. Inom ramen för den individuella handlingsplanen 
genomförs möten med SIG deltagarna, vårdnadshavare och de professionella som 
beskrivs stå SIG-deltagaren närmast. I mars fi nns två grupper kring SIG-deltagare, en som 
sammankallas var tredje vecka och en där träffarna är mer utspridda och oregelbundna. 
Sociala insatsgrupper samordnas på alla tre nivåer av SIG-samordnaren. Samordnaren 
deltar på alla nivåer kan därmed förmedla kunskap mellan dem. Styrgruppen utgår från 
en befi ntlig samarbetsstruktur som fi nns i Lunds lokala BRÅ.

Strategisk nivå (Möte 2 gånger per termin)

Socialförvaltningen (Socialdirektör), kultur- & fritidsförvaltningen (förvaltningschef  och 
direktör), skolförvaltningen (förvaltningschef  och direktör) och polisen (Närpolischef).

Social insatsgrupp (Möte en gång i månaden)

Mellanchefer från socialförvaltningen, kultur- & fritidsförvaltningen, skolförvaltningen 
och polisen.

Individuell handlingsplan

Vilka som deltar i dessa grupper styrs av bakgrund och behov hos SIG-deltagaren. De 
som i olika utsträckning deltagit i dessa individanpassade grupper har varit: socialtjänsten 
(samordnare unga lagöverträdare, behandlare, handläggare), skola (kurator), HVB personal 
(ungdomsbehandlare, familjebehandlare, samordnare) representant från närpolisen, SIG-
deltagare samt vårdnadshavare.

Anordna och delta i möten

Man har i Lund haft återkommande svårigheter att knyta skolan till projektet. Så här 
beskriver man denna problematik våren 2012, i uppföljningar för perioden för februari, 
mars och april, som lämnas in till Ersta Sköndal Högskola.

Vidare ser vi hinder i att det är svårt att få med skolan i projektet, samt till viss del Kultur 

& Fritidsförvaltningen. En anledning kan vara att skolan som samverkanspart är så ofant-

ligt mycket större. I Lund har vi 45 st grundskolor, 4 kommunala gymnasieskolor och 13 

friskolegymnasium… (Lunds kommun, Uppföljning 6, 7 och 8 2012)

Svårigheten verkar vara att samverka med skolan på ett övergripande plan. Vid besöket 
i Lund ifrågasätter man varför skolan inte fått en mer aktiv roll som offi ciell deltagare i 
pilotverksamheten för SIG. Som vi ser i samarbetsstrukturen så brukar en kurator delta 
i de individuella nätverksmötena kopplade till en SIG-deltagare. Man framhåller även att 
skolan har varit den aktör som lämnat mest återbud för deltagande i möten, både i möten 
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på strategisk nivå och i arbetsgruppen (ovan beskriven som social insatsgrupp). Det har 
varit så kallade ”giltiga” skäl för att inte delta i mötena, men det indikerar något om 
svårigheten med att samverka med skolan kring dessa frågor. Möjligtvis är det så att det 
varken fi nns strukturer eller resurser för att arbete med dessa frågor i skolan. 

Polis och socialtjänst

Som beskrevs inledningsvis så har man i Lund en lång samarbetstradition mellan polis och 
socialtjänst. Man har haft socialarbetare lokaliserade hos polisen sedan 1989. Informanterna 
beskriver därför samarbete mellan aktörerna som god. Detta illustreras genom citatet 
nedan, vilket även tyder på att man funnit en samsyn i vad som är målsättningen med 
arbetet med kriminella ungdomar.

Det är fantastiskt att jobba med polisen som de är i Lund, där liksom huvudsyftet för 

dem är att lyfta upp, alltså att synliggöra, det handlar inte om att ta ungdomarna eller 

få en pinne i statistiken, utan att få ungarna att få hjälp (Socialtjänst, samordnare unga 

lagöverträdare).

Samtidigt resonerar informanterna kring att det faktiskt är två olika kulturer som ska 
mötas, vilket man i Lund anser att man lyckats bra med. Men olikheterna kan ändå märkas 
ibland, till exempel i kommunikationen och språket.

Återigen vilket är lite intressant när det handlar om samarbete, men polis och socialför-

valtning har två helt olika språk. Och det här är ett projekt där det ändå är Rikspolis-

styrelsen som initierat det. Så det är klart, det brukar jag och X (biträdande närpolischef) 

skämta om att vi har två helt olika språk. Jag pratar om att vi ska ses i arbetsgruppen och 

X (biträdande närpolischef) pratar om att vi ska ses i den operativa gruppen, och han är 

polisen och jag är socialsekreteraren. Så vi har helt olika språk för samma saker så det är 

klart att ibland har det varit sådär: ”vad är det dem frågar efter?” Så har jag liksom, ”jag 

svarar vad vi tror” och sen har vi sagt att vi hoppas och utgår ifrån att ni hör av er om vi 

inte svarat det ni ville (Socialtjänst, SIG-samordnare).

Sekretess

Informanterna i Lund beskriver socialtjänstens sekretess som mycket begränsande för 
arbetet med SIG. Kravet på att inhämta samtycke, vilket man haft svårigheter att få 
in hos projektet målgrupp, gör att man inte kan arbeta fullt ut mot de ungdomar man 
vill. Så här skriver man i sex av de nio uppföljningar som lämnas in till Ersta Sköndal 
Högskola: ”När det gäller hinder är det stora hindret fortfarande sekretessen och därmed 
tvånget att inhämta samtycke för att kunna samverka fullt ut”. I Uppföljning 5 (för januari 
2012) skriver man: ”Vi har två formella samtycken, men arbetar fortfarande aktivt kring 
ytterligare fyra utvalda ungdomar: En som är och lever ett MYCKET kriminellt liv med 
kopplingar till kriminella gäng som nu blivit LVU-placerad på SiS-institution. Killen faller 
verkligen inom ramen för att deltaga i projektet men samtycker inte!”. Men det är inte 
enbart det samarbetet kring de personer som inte samtycker, som begränsas på grund av 
sekretessen. Det är även den föreliggande urvalsprocessen som man ser som problematisk 
med hänsyn till sekretessen. I uppföljning 2 (gällande oktober 2011) skriver man: ”När det 
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gäller hinder är det stora hindret sekretessen. Tänker att projektets existens i sig, kräver 
att vi bryter mot sekretessen genom att ha en arbetsgrupp där urvalet sker tillsammans”.

Slutprestation individnivå

Åtgärdsplan

Som vi beskrev tidigare så fi nns det i Lund individuella handlingsplaner och individuellt 
anpassade möten kopplade till dessa. Socialtjänstens SIG-samordnare beskriver dock dessa 
handlingsplaner som arbetsmaterial. Åtgärdsplanerna är alltså inte ett material tillgängligt 
för alla som deltar i SIG-möten. Alla SIG-deltagare i Lund har en egen socialsekreterare 
med en BBIC genomförandeplan. Handlingsplanen kopplat till sociala insatsgruppen 
beskrivs som ett koncentrat, en förenklad variant, av BBIC genomförandeplanen, där 
vissa konkreta målsättningar har lyfts ut och specifi cerats som målsättningar för SIG.

Fortlöpande motivation till samtycke

Man har i Lund arbetat mycket aktivt under projekttiden för att motivera fl er SIG-deltagare 
och få in fl er samtycken. Urvalet till vilka som tillfrågas om samtycke görs i arbetsgruppen 
(ovan benämnd som social insatsgrupp). Gruppen träffas en gång i månaden och gör då 
ett urval av potentiella SIG-deltagare. Så här beskriver socialtjänstens SIG-samordnare 
processen.

Hur väljer ni ut ungdomar till social insatsgrupp?

Vi träffas i arbetsgruppen en gång i månaden. Vi är samordnare och mellanchefer i den 

gruppen. Då har polisen med listor för senaste månaden, på personer misstänkta för minst 

fyra brott, 15 till 25 år. Då går vi igenom den. Sen beror det på hur det ser ut på skolan, 

eller hos oss på socialtjänsten, vad som hänt i övrigt. Det kan ju ha hänt massa saker. Vi har 

liksom alltid varit rörande överens om vem vi ska välja ut. Det har inte vart så att polisen 

sagt att ”vi vill verkligen ha med Pelle” och vi bara ”nej” (Socialtjänsten, samordnare för 

unga lagöverträdare).

Att delta i en social insatsgrupp

Att delta i en social insatsgrupp i Lund innebär att man har ett nätverk av individuellt 
anpassade professionella som man regelbundet får träffa. Man arbetar där utifrån en 
handlingsplan mot konkret uppställda målsättningar. 

Utfall

Målsättning

I Lund har man inga formella målsättningar för SIG. Den biträdande närpolischefen 
uttrycker att en målsättning med SIG är att utveckla samarbetet med skolan kring ungdomar 
som man känner oro för. Detta beror på att man anser sig ha ett upparbetat samarbete 
mellan polis och socialtjänst, men att skolan fattas som en viktig aktör. Socialtjänstens 
SIG-samordnare framhåller den överenskommelse som man har slutit strax innan SIG 
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satte igång i Lund, mellan polismyndigheten och kommunen, som har målsättningen att 
”inga kriminella grupperingar ska fi nnas i Lunds kommun” som giltigt även för SIG 
projektet (se vidare om överenskommelsen under Tidigare erfarenheter).

Informanternas beskrivning av utfall

Polisen i Lund beskriver en framgång under projekttiden i att ungdomsutredare och 
kontaktpoliser (närpoliser) skapat en kontakt som de tidigare inte haft. Dessa har förut 
inte haft något samarbete, men genom SIG har samarbete uppstått. Socialtjänsten 
beskriver det som en framgång att samarbete ytterligare stärkts kring målgruppen för 
SIG. Man hade i Lund redan innan SIG ett väletablerat samarbete mellan socialtjänst och 
polis men detta samarbete har nu utvecklats och anpassats till att ha tydligt individfokus. 
Denna modell för samarbete har visat sig så effektiv att den spridit sig till andra delar av 
kommunens verksamhet, till exempel så har skolan och socialtjänstens utredningsenhet 
för barn (0-13 år) tagit initiativ till att skapa samarbete. 
Polisen beskriver en motgång under projekttiden i att det varit svårt att genomföra ett bra 
urval av ungdomar. Man har saknat bra instrument eller riktlinjer för hur man ska välja ut 
unga till SIG. Detta urval har nu blivit mer av godtycklig karaktär.

Spånga-Tensta

Sammanfattning
Spånga-Tensta har få deltagare, två stycken i genomsnitt, vilket delvis kan förklaras av en 
långsam uppstart av projektet. De rapporterar en viss brottslighet bland deltagarna som är 
mellan 15-17 år. Spånga-Tensta rapporterar få strategiska och få individinriktade möten. 
Alla SIG-deltagare har lots och individuell åtgärdsplan.

Kontext

Tidigare erfarenheter

Informanterna känner inte till tidigare projekt som liknar SIG i Spånga-Tensta. 
Däremot har man, när det nationella pilotprojektet börjar, sedan tidigare erfarenhet av 
att arbeta med sociala insatsgrupper. Sedan hösten 2010 hade Spånga-Tensta deltagit 
i polismyndigheten i Stockholms läns projekt som syftade till att implementera SIG i 
Gotland, Södertälje, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Botkyrka och 
Skarpnäck. Informanterna från socialtjänsten och polisen berättar även om att inoffi ciellt 
och personbundet samarbete fi nns mellan myndigheterna. Hur bra samarbetet har fungerat 
har dock på grund av dess personbundenhet varierat över tid. Samarbete har präglats av 
en viss osäkerhet kring vilken typ av information man ska dela mellan varandra och hur 
detta ska gå till. Övergripande samarbete på chefsnivå har funnits i stadsdelen i olika 
former. Bland annat har man sedan 2007 samarbetsprojektet SamTidigtFörst (Samarbete, 
Tidigt Förtroendefullt och Strukturerat). I SamTidigtFörst fi nns företrädare från skola, 
polismyndigheten, socialtjänsten och fritidsförvaltningen representerade, dock från olika 
befogenhetsnivåer i respektive organisation. Målsättningen med SamTidigtFörst är att 
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förbättra samarbetet i det dagliga arbetet med barn och unga i riskzonen, och att barn och 
unga i riskzonen uppmärksammas och får insatser tidigare.

Förutsättningar för pilotprojektet

Spånga-Tensta har inga avsatta tjänster för projektet med SIG. Området är tungt kriminellt 
belastat. Spånga-Tensta har högst antal anmälda brott av de tolv pilotområdena. Man har 
en ung befolkning, cirka 40 procent av invånarna är under 24 år. Man kan dock ha en fördel 
i att man redan innan det nationella pilotprojektet startade har erfarenhet av SIG, som 
till exempel omfattat inspirationsdagar, föreläsningar och en stödjande utvecklingsgrupp 
kopplat till projektet.

Initieringsfas
I det regeringsbeslut som gav Rikspolisstyrelsen i uppdrag att driva det nationella 
pilotprojektet för SIG så gavs direktivet att man skulle inkludera storstadsområden med 
utbrett utanförskap, bland annat stockholmsregionen. Efter kommunikation mellan 
Rikspolisstyrelsen och polismyndigheten i Stockholms län och Stockholms stad föreslogs 
Spånga-Tensta som ett område som kan inkluderas utifrån detta kriterium. Den nuvarande 
SIG-samordnaren fi ck reda på att de skulle delta i projektet via socialtjänstens IFO chef  
och närpolischefen. I juni 2011 startade socialtjänstens utredningsenhet upp den sociala 
insatsgruppen inom ramen för den nationella pilotverksamheten. Man fi ck samtycke från 
en ungdom. Oklarheter uppstod dock kring organisering, urval och målgrupp varför 
projektet omstrukturerades och det operativa arbetet blev vilande under en period. Under 
oktober 2011 genomfördes därför en omstrukturering av projektet. Huvudansvaret för 
SIG fl yttades då från socialtjänstens utredningsenhet till dess resursenhet, där en ny 
person tillsattes som SIG-samordnare. Även en ny person från närpolisen tillsattes som 
ansvarig för SIG. Man började efter omstruktureringen en process med ett nytt urval och 
motivering av potentiella SIG-deltagare. Först i december 2011 tillkommer en ny SIG-
deltagare efter nystarten. Det fi nns i initieringsprocessen även en viss tveksamhet kring 
hur SIG-verksamheten förhåller sig till det två olika SIG projekten som Spånga-Tensta 
involverats i, det vill säga Polismyndighetens i Stockholms läns projekt samt det nationella 
pilotprojektet. Så här beskriver gruppchefen inom ungdomsgruppen (kontaktperson för 
Spånga-Tenstas nationella pilotprojekt) initieringsprocessen.

Jag vet inte riktigt hur vi kom med, vi var ju redan med i Carin Götblads projekt så jag fick 

egentligen bara reda på att vi tillhörde det här projektet också. Det bara gled in på nåt sätt, 

den informationen, att vi tillhörde båda två. Så det var lite rörigt till och med i början, vad 

som var vad, vad det gjorde för skillnad och så. Vi blev kallade på olika möten som hade 

med det ena eller andra att göra så jag tror det var lite rörigt i början. Så jag vet inte riktigt 

hur det gick till. Jag antar att vår individ- och familjechef fick information lite tidigare. Jag 

fick plötsligt bara veta det (Socialtjänsten, gruppchef ungdomsgruppen).

Åtagande

Stadsdelsdirektören i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och polismästaren i västerorts 
polismästardistrikt skrev under åtagandet den 29 augusti 2011.
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Initialt urval

Man gjorde i Spånga-Tensta inget initialt urval i den meningen att polisen och socialtjänsten 
genomför en kartläggning utifrån hela populationen i stadsdelsområdet. Istället tar man 
kontinuerligt ställning till om en individ kan vara lämplig för SIG, när personen på något 
sätt kommer socialtjänstens resursenhet till kännedom. För att komma till resursenhetens 
kännedom måste man ha en beviljad insats på resursenheten eller en pågående utredning 
på socialtjänstens utredningsenhet. Det är socialtjänstens SIG-samordnare (som arbetar 
på resursenheten) som tar ställning till om en person tillhör målgruppen för SIG och 
därmed ska tillfrågas om samtycke. På detta sätt begränsas urvalsgruppen till att enbart 
vara de unga som kommer till socialtjänstens kännedom. I andra områden har ett initialt 
urval gjort utifrån hela populationen i pilotområdet. Läs mer om kriterier för urvalet 
under avsnittet målgrupp.

Inhämta samtycke

SIG-samordnaren från socialtjänsten beskriver att när det fi nns en potentiell SIG-
deltagare så inleds arbetet med att bearbeta föräldrarna. Ofta är de lite tveksamt inställda 
till socialtjänsten men när de hör att polisen är med i projektet så blir de ofta mer positivt 
inställda. SIG-Samordnaren beskriver att det beror på att föräldrarna länge försökt att få 
sina barn att sluta med kriminalitet och de ser då polisens involvering som ett bra stöd. 
I det motiverande arbetet brukar SIG-samordnaren marknadsföra SIG med att de som 
ger samtycke enbart behöver gå på ett möte per månad istället för sex-sju stycken. Det 
fi nns andra faktorer som lockar ungdomarna att delta, till exempel uppmärksamheten 
från många vuxna. Man har även hört att deltagande i SIG kan ge den unge ett slags rykte 
i kompiskretsar att myndigheter ser personen som en grovt kriminell, eller att man har 
”span” på sig. Om den tillfrågade ger samtycke så skickar SIG-samordnaren e-post till 
närpolischefen för att få polisens syn på om detta är en person som bör ingå i SIG. Om 
den potentiella SIG-deltagaren godkänts av närpolischefen så blir personen en offi ciell 
deltagare i projektet.

målgrupp

I Spånga-Tensta fi nns en välformulerad målgrupp för SIG. Målgruppen är ungdomar där 
kriminaliteten är på väg att bli en livsstil, men de är i en ålder (16-17 år) där kriminaliteten 
inte gått för lång och där de börjar uppleva de första motgångarna med sin kriminalitet 
(till exempel då de första rättegångarna kommer, då de inte kommer in på gymnasiet 
etc.). Målgruppen avgränsas även utifrån ungdomarnas samt föräldrarnas motivation, att 
de har ett socialt beteende som gör att de kan delta på möten samt hur stora resurser de 
kräver. Informanterna beskriver att man har många unga i stadsdelen som är inom denna 
målgrupp. Verksamhetens omfång avgränsas snarare av budget än av bristande underlag i 
målgruppen. Målgruppen för SIG är med andra ord inte de värst kriminella i stadsdelen, 
de som kommit längre i den kriminella karriären, för dem fi nns det andra typer av insatser, 
till exempel Hemmaplan, RePulse och vägvalet. Så här beskriver polisens SIG-samordnare 
målgruppen.
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För det första måste det vara någon som är känd hos polis och socialtjänst. Det är viktigt 

så att det finns en anledning. Det måste vara en person som är så pass kriminell så vi 

måste få honom att sluta. Det måste också vara någon som är så pass kriminell att han 

är på väg till nästa nivå. Han är kriminell men inte kanske med i något gäng än, han 

kanske begår jättemycket inbrott och bilstölder men har inte börja använda våld än men 

det brukar komma också. Så han ligger liksom i gränslandet, det är där man känner 

att man måste in. Sen måste han ju själv vilja vara med på det, att han själv känner att 

det här börjar bli för mycket. Sen måste det finnas någon där hemma som är med och 

stöttar, att man kan jobba med mamman eller pappan så man får information därifrån 

om vad som händer. Någon som hjälper till att få upp honom på morgonen och få iväg 

honom till skolan, det kan ju inte vi göra. (Polis, SIG-samordnare).

kapacitet

Man har inom socialtjänsten under projekttiden budgeterat för att kunna ha fem 
stycken SIG-deltagare. När man startade projektet på ”nytt” i oktober så startade man 
ett motivationsarbete mot att fylla upp den kvoten. Kvoten fylldes upp i mars 2012. 
Informanterna beskriver även att målgruppen för SIG i Spånga-Tensta till viss del styrs 
av hur mycket resurser de kräver. Man menar att det är viktigt att fundera på vilken 
målgrupp man väljer för SIG i relation till vilken kapacitet de upptar och hur många man 
därmed kan ta in. Genom att deltagarna i SIG ska vara del av ett strukturellt samarbete 
där man regelbundet ska sammankalla ett relativt stort nätverk av professionella så kräver 
det stora resurser, både i form av det arbete som sammankallandet innebär samt den tid 
själva mötena tar. Därmed är det viktigt att personerna man arbetar med i SIG vill delta i 
möten, att de själva är motiverade till förändringsarbete. Det strukturella samarbetet är för 
resurskrävande för att arbeta mot individer som återkommande inte dyker upp på möten.

Vi väljer ju ut killarna innan, sen tillfrågas de om samtycke. Vi har ju en kille till exempel 

som sa att han ville vara med. Vid första mötet kom han inte, han orkade inte. Sen hade 

vi andra mötet, han hade lovat att komma, men kom inte. Då hade han precis kommit 

tillbaka efter att ha varit omhändertagen i åtta månader. Då vill han ju uppenbarligen 

inte, om han inte kommer. Det går ju inte att jobba med en sådan person, det krävs ju 

ganska mycket resurser och energi att samla ihop dessa grupper. Då kan vi ta in en annan 

person istället. Han kanske kan bli aktuell om ett år igen. Det är inte så att vi inte lägger 

någon energi på honom men det är bara att han inte är aktuell för den här gruppen (Polis, 

SIG-samordnare).

Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

I Spånga Tensta fi nns en styrgrupp för SIG och sedan fi nns på den operativa nivån en 
individuell social insatsgrupp för varje deltagare, någon grupp på mellannivå fi nns inte. 

Styrgruppen 

Socialtjänsten (IFO chef, Chef  utredningsenheten, chef  resursenheten, SIG-samordnare), 
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polis (Närpolischef, gruppchef  ungdomsgruppen) samt socialförvaltningens 
utvecklingsenhet (stadsövergripande samordnare SIG). 

Sociala insatsgrupperna 

De sociala insatsgrupperna individanpassas efter SIG-deltagarens tidigare kontakter 
och behov. I maj 2012 har i olika utsträckning följande aktörer deltagit: Socialtjänst 
(handläggare, samordnare SIG), polis (samordnare SIG), Maria ungdom (landsting och 
kommun), Landsting (BUP), kontaktpersoner samt olika HVB hem och stödboenden.

Knyta aktörer till projektet

Polisens SIG-samordnare menar att det inte alltid fungerar att ha många olika aktörer 
kopplade till en social insatsgrupp på grund av att arbetet med kriminella ungdomar kräver 
snabbhet i det operativa arbetet, att man snabbt kan samla ihop insatsgruppen om något 
akut har hänt. Har man då många aktörer kopplade till insatsgruppen blir det krångligt 
och tidskrävande att få ihop den snabbt. Det primära är att skola, polis och socialtjänst 
snabbt kan samlas för ett möte. 

Som det är sagt så är det ganska många som ska samarbeta. Nu samarbetar vii polisen, 

socialtjänst, skola. Sen har vi haft fältassistenter och sådär och sen ska föräldrar med. 

Men egentligen ska det ju även vara arbetsförmedlingen, kronofogden, frivården. Så det 

är ganska många som ska vara med och det har vi inte fått till […] jag tror att det är svårt 

att få ihop när man startat med så många killar, många samtycken. De här killarna de 

behöver fokus, de är lite som missbrukare som återfaller i brottslighet, då ska man ha 

krismöte så fort som möjligt. Deras kontaktperson som till exempel jag kan ofta träffas 

inom ett dygn, men det kan vara svårt att få hit en åklagare på samma tid och frågan är 

vad de ska göra här. Det allra viktigaste är att socialtjänst, skola och polis är med (Polis, 

Samordnare social insatsgrupp).

Anordna och delta i möten

För att få till ett bra strukturell samarbete menar informanterna att det krävs resurser. 
Det behövs en central person som kan hålla ihop aktörer, sammankalla till möten, följa 
upp och utvärdera men även överföra information mellan individnivån och den mer 
strukturella nivån. Både polisens och socialtjänstens informanter tror att en sådan person 
skulle ha utvecklat SIG verksamheten ytterligare i Spånga-Tensta.

Jag tror att man måste ha någon person som får ett mycket tydligare ansvar i stadsdelen 

och håller ihop projektet. […] Det har inte vi. Dels kring statistik och utvärdering, att 

någon person som har lite mer tid, kan följa de ärenden och de ungdomar som man jobbar 

med på ett annat sätt och dels att hålla ihop aktörer och vara med på nätverksmöten 

med andra sammanhang. […] en person som kan vara med på nätverksmöten i de sociala 

insatsgrupperna för varje ungdom och vara lite som en nätverksledare. Men också kanske 

vara med på alla möten på strukturell nivå. Samtidigt som de är insatta i alla ärenden även 

ha koll på hur arbetet fortskrider strukturellt i stadsdelen. Någon slags samordnare slash 

nätverksledare tänker jag (Socialtjänsten, gruppchef ungdomsgruppen).
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Polis och socialtjänst

Informanterna beskriver att det samarbete som fi nns inom SIG till stor del bygger på 
tidigare kontakter som funnits mellan polis och socialtjänst. Ett mer strukturell samarbete 
och kännedom om varandra har dock utvecklats under projekttiden genom att man till 
exempel träffas i de individanpassade de sociala insatsgrupperna och att man utöver det 
har sporadisk kontakt.

Hur fungerar samarbete mellan polis och socialtjänst?

Jag skulle säga att vi bygger mycket på den samverkan som redan var. Det finns inga nya 

anställningar, inga nya funktioner eller något som skapats i och med sociala insatsgrupper. 

Vi jobbar ganska mycket med det som redan finns. Vi försöker stoppa in sociala insats-

grupper i den verksamhet som finns. […] Samarbete med polis och var ganska god innan 

men jag skulle säga att den nog blivit mer positiv. Eller kanske blivit mer tydligt, att vi 

hittat mer berörelsepunkter, vi har haft ganska gott samarbete sen innan (Socialtjänsten, 

gruppchef ungdomsgruppen).

Sekretess

Informanterna anser sig inte ha några större sekretessrelaterade problem kopplat till SIG. 
Det menar man till stor del beror på att socialtjänsten enskilt tar in samtycke från potentiella 
SIG-deltagare. Först efter att personen samtyckt delger socialtjänsten information till 
polisen om personen. Därefter kan socialtjänst och polis kommunicera utan att sekretess 
föreligger. 

Slutprestation individnivå 

Åtgärdsplan

Alla deltagare har en BBIC genomförandeplan eftersom de har en pågående eller avslutad 
utredning hos socialtjänsten, det är som vi beskrivit, så de hamnar i urvalskategorin för 
SIG. Utöver detta så upprättar man vid varje SIG-möte vad man kallar en uppdragslista. 
I uppdragslistan skriver man in olika målsättningar till nästa möte samt vem som ska göra 
det. Det man kallar uppdragslista har med andra ord tydliga likheter med en åtgärdsplan. 
Uppdragslistan har ett väldigt konkret fokus. Det kan till exempel handla om att någon 
personal från HVB hemmet ska följa ungdomen till läkaren, eller att polisen har rätt att 
köra hem SIG-deltagare om de påträffar den ute efter ett visst klockslag. Uppdragslistan 
följs upp vid nästa möte.

Fortlöpande motivation till samtycke

Man har fram till mars 2012 fortlöpande tagit in nya SIG-deltagare enligt samma process 
som beskrivs i det initiala urvalet. Intaget av SIG-deltagare har med andra ord inte skiljts 
sig initialt jämfört med intagsprocessen under projekttiden. I mars 2012 uppfylls den 
kvoten på fem SIG-deltagare som budgeterats för projektet och intaget stoppas därmed.
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Att delta i en social insatsgrupp

Att delta i SIG i Spånga-Tensta innebär att man får ett nätverk av professionella kring sig 
som man träffar regelbundet. Det innebär också att man via uppdragslistan får konkreta 
mål att arbeta mot. Uppdragslistan kan också innebära målsättningar för SIG-deltagarna 
som är av begränsande karaktär, till exempel att man binder sig till att vara hemma ett visst 
klockslag. Om en polis eller fältassistent med vetskap om detta, ser SIG-deltagaren ute 
efter den bestämda tiden, kan de ringa SIG-deltagarens vårdnadshavare eller annan man 
kommit överens om. Man kan därmed säga att deltagandet i en social insatsgrupp innebär 
stöd och hjälp, en möjlighet att diskutera framtiden och sätta upp målsättningar men även 
att SIG-deltagaren blir socialt kontrollerad. 

Utfall 

Målsättningar

Man har i Spånga-Tensta inga offi ciella målsättningar för pilotverksamheten. 
Informanterna beskriver vid besök i Spånga-Tensta att målsättningar under projekttiden 
för dem varit att hitta samarbetsformer mellan socialtjänst och polis samt att kartlägga vad 
olika myndigheter kan göra för målgruppen.

Informanternas beskrivningar av utfall

Som framgångsfaktor under tiden för pilotprojektet framhåller informanterna fl era saker. 
För det första att man genom SIG troligtvis har undgått att SIG-deltagarna placeras utanför 
hemmet i någon form. Man har en stark övertygelse om att samtliga SIG-deltagare skulle 
ha varit placerade på institution om SIG inte funnits. Detta är en stor framgång både för 
ungdomarna och för deras familjer men även ekonomiskt för stadsdelen. Gruppchefen 
för socialtjänstens ungdomsgrupp uttrycker en vision om SIG som en effektiv åtgärd på 
hemmaplan för unga som i annat fall riskerar att bli placerade.

Först tänker många inom socialtjänsten att det där gör vi redan eftersom vi arbetar mycket 

med kriminella ungdomar på hemmaplan. Jag tror skillnaden skulle kunna vara att man 

verkligen får till ett nätverk kring en ungdom, där man får till ett bra samarbete med ett 

nätverk där även polisen ingår, då tror jag det kan vara ett bra stöd till en ungdom och 

även föräldrarna att våga bryta mot en kriminell livsstil. Det skulle kunna vara en ny slags 

insats på hemmaplan som är mer riktad mot ungdomar med kriminalitet (Socialtjänsten, 

gruppchef ungdomsgruppen).

En annan framgång beskrivs vara att SIG-deltagarna får svårare att begå brott. När en 
SIG-deltagare och en polis stöter på varandra, vet ungdomen att den blivit iakttagen. SIG-
deltagaren får då en mindre benägenhet att begå brott den dagen eftersom signalement 
fi nns. SIG deltagarna blir inte heller lika attraktiva bland andra att ha med vid brottsaktivitet, 
eftersom det kan öka risken att man åker fast. Det fi nns även SIG-deltagare som uttryckt att 
detta är skönt, att kunna skylla på att man blivit iakttagen av sin kontaktpolis till exempel, 
och därmed inte ”behöva” vara med vid brottsaktivitet. I uppföljning sju (för mars 2012) 
beskrivs en framgångsfaktor vara att poliserna som arbetar med SIG är mycket aktiva 
och tillgängliga: för föräldrar och SIG-deltagarna på kvällar och nätter, för HVB- hem på 



94

kvällar och nätter och för socialtjänsten är de ständigt tillgängliga för att snabbt bidra med 
relevant information. Motgångar under projekttiden beskrivs bland annat varit att det är 
svårt att få med skolan i den strukturella samarbete, man ställer sig i uppföljning 1 (för 
september 2011) frågande vem som ska kunna representera skolan på ett övergripande 
plan. En annan motgång är att det i perioder varit svårt att motivera potentiella SIG-
deltagare att ge samtycke samt vissa organisatoriska problem inom socialtjänsten.

Södertälje

Sammanfattning
Södertälje är den insatsgrupp som har näst fl est deltagare, i snitt nio stycken under 
perioden. De rapporterar också ett relativt högt antal delgivna brottsmisstankar bland 
deltagarna som oftast är i 15-17 års-åldern. De har haft någon tjej bland deltagarna samt 
någon deltagare med mål att underlätta avhopp från ett kriminellt nätverk. Södertälje 
har även haft planerat avslut under perioden. De rapporterar många strategiska och 
individinriktade möten. Mycket få av deltagarna saknar åtgärdsplan respektive lots. 

Kontext

Beskrivning av kriminalitet

Polisens ungdomsgrupp i Södertälje beskriver kriminaliteten som utbredd i Södertälje. 
Det fi nns en utbredd oro för att utsättas för brott i Södertälje, där 36 procent känner sig 
oroliga jämfört med riksgenomsnittet på 22 procent. Brottsligheten har dock sjunkit de 
senaste åren, så här beskriver Södertälje kommun själva den utvecklingen: ”Södertälje 
har statistiskt sett hög kriminalitet. Omfattande polisinsatser har lett till att de anmälda 
brotten minskat under det senaste året. Utomhusvåldtäkterna har minskat med 23 procent, 
misshandel utomhus med 10 procent, rån med 9 procent och bostadsinbrotten med 31 
procent” (Södertälje kommun 2011:7). Enligt Södertälje kommun fi nns organiserad 
brottslighet över hela brottsskalan etablerad i Södertälje. 

Tidigare erfarenheter

I Södertälje fi nns erfarenheter av projekt som liknar SIG sedan tidigare. Till exempel har 
man haft ett projekt som heter SIMK (Snabba Insatser Mot Kriminella). Målgruppen 
var i det projektet de mest aktiva kriminella ungdomarna i Södertälje kommun. Projektet 
liknade SIG med tydligt individfokus och fokus på ungdomskriminalitet. Det som skiljer 
projekten åt är att det i SIMK handlade om kortare och snabbare insatser och det var 
mindre strukturerat än SIG. I projektet SIMK fanns två lotsar anställda. I Södertälje 
har man även arbetat med sociala insatsgrupper innan den nationella pilotverksamheten 
startade. Man deltog i det projekt som drevs av Polismyndigheten i Stockholms län som 
syftade till att implementera sociala insatsgrupper på försök i sex kommuner/stadsdelar. 
I samband med att SOU 2010:15 lanserades, beslutade Södertälje polismästardistrikt att 
tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att kartlägga hur de befi ntliga verksamheterna och 
myndigheterna samverkade samt att utveckla en idé för hur en social insatsgrupp skulle 
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kunna arbeta hållbart över lång tid. I arbetsgruppen ingick representanter från skola, 
socialtjänst och polis. Den nuvarande samordnaren för SIG i Södertälje var ordförande i 
gruppen. Arbetsgruppens resultat var att det fanns gott samarbete mellan myndigheter, 
men att detta samarbete inte upprätthölls över tid. Redan den tolfte november 2010 höll 
man i Södertälje två inspirationsdagar med målet att starta en implementeringsprocess av 
SIG.  Den första mars 2011 startade Södertälje sin SIG-verksamhet. När man i mars 2011 
startade upp det operativa arbetet med SIG i Södertälje började de lotsar som arbetat i 
SIMK istället att arbete i SIG. SIG kan på det viset delvis beskrivas som en fortsättning på 
ett arbete med kriminella ungdomar som man redan hade etablerat i Södertälje. 

Man har i Södertälje sedan början av 2007 haft personal från socialtjänsten lokaliserade 
hos polisen, då man startade upp avdelningen Stödcentrum för unga brottsoffer. I maj 
2012 arbetar nio socionomer på den avdelningen: fyra lotsar för SIG, en samordnare för 
SIG, en som arbetar med LUL modellen (våld i skolan), samt tre kuratorer som arbetar 
med medling och stöd till brottsoffer. Det fi nns i Södertälje ett mycket utvecklat samarbete 
mellan kommun, polis, landsting och näringsliv på strukturell nivå. Dels genom att man 
sedan 2008 har vad som kallas E.S.S. (Effektiv samarbete i Södertälje) där polisen och 
kommun gemensamt delat upp kommunen i fem områden som har en ledningsgrupp som 
ansvarar för att det fi nns ett effektivt samarbete mellan myndigheterna i området. Sedan 
fi nns i Södertälje polismästardistrikt även ett chefssamråd. I chefssamrådet i Södertälje 
ingår ledande representanter från polisen, kommunen, Södertörns brandförsvarsförbund, 
S:t Jakobs församling, tingsrätten, åklagarmyndigheten, Scania och Astra Zeneca. 
Chefssamrådet ska ha tydligt ungdomsfokus och arbeta för att minska risken för att 
ungdomar hamnar i utanförskap, normbrytande beteende, missbruk och kriminalitet. 

Förutsättningar för pilotprojektet

I Södertälje fi nns ett utvecklat samarbete mellan främst polismyndigheten, socialtjänsten 
och andra myndigheter, till exempel genom den samlokalisering mellan poliser och 
socialarbetare som fi nns på stödcentrum för unga brottsoffer. Södertälje har länge 
fokuserat på ungdomskriminalitet vilket avspeglar sig både i de tidigare projekten och 
i det strukturella samarbetet. Södertälje har även bra resurser i form av personal för 
arbetet med SIG. Jämfört med andra pilotområden har Södertälje mest tjänstetid som 
enbart arbetar med SIG. Samtidigt är Södertälje en kriminellt belastad kommun med fl era 
konkurrerade kriminella nätverk. Att hindra nyrekryteringen till kriminella nätverk och 
underlätta avhoppen från dessa är därmed en omfattande uppgift.

Initieringsfas
I Södertälje var det polismästaren och kommundirektören som tog initiativ till att delta i 
det nationella pilotprojektet. Södertälje har då alltså redan en etablerad SIG-verksamhet, 
men man anpassade den då utifrån Rikspolisstyrelsens projektplan. Så här beskriver den 
nuvarande SIG-samordnaren initieringsprocessen när SIG startade i Södertälje.

Hur kom Södertälje med i det nationella pilotprojektet för sociala insatsgrupper?



96

Det var polismästaren och kommundirektören som hade bestämt att Södertälje skulle 

vara med i det här. Under hösten 2010 satt chefssamrådet med socialdirektören och utbild-

ningsdirektören, och de tillsatte då en arbetsgrupp från skola, polis och socialtjänst för att 

förarbeta lite grann för att se hur läget var i Södertälje. Vi träffades vid sex gånger. Jag var 

ordförande i den gruppen (Socialtjänsten, SIG-samordnare).

När det tidigt under 2011 fattades ett beslut att Södertälje skulle starta en social 
insatsgrupp får den nuvarande SIG-samordnaren i uppdrag att rigga projektet inom 
socialtjänsten. Åsikterna kring om SIG skulle initieras eller inte i kommunen skiljde sig 
inledningsvis åt mellan högre chefsnivå och mellanchefsnivå inom socialtjänsten vilket 
försvårade implementeringen av projektet. Det var en process på ungefär ett halvår innan 
alla chefsnivåer var med på att SIG skulle starta i Södertälje. 

Åtagande

Polismästaren i Södertälje polismästardistrikt, kommunstyrelsens ordförande samt 
kommunchefen i Södertälje kommun undertecknade åtagandet första juni 2011.

Initialt urval

Innan det initiala urvalet genomfördes arbetade en arbetsgrupp med att defi niera 
målgruppen för SIG. Gruppen bestod av de då två aktiva SIG lotsarna, SIG-samordnaren 
och chefen för polisens ungdomsgrupp. Arbetsgruppen bestämde att målgruppen ska 
vara personer med långt gången kriminalitet som utmärktes av tidig debut och strategiska 
brott. Arbetsgruppen gav sedan polisen i uppgift att dra ut en lista på personer som har 
misstankar om fyra brott eller fl er det senaste året, vilket resulterade i en lista innehållande 
28 personer. Sedan genomfördes sökningar i socialtjänstens register för att undersöka 
noteringar om tidiga brottsdebuter. Därefter gjorde socialtjänsten ESTER screeningar 
och polisen med hjälp av deras riskbedömningsinstrument (ett lokalt instrument som 
polismyndigheten Stockholm län har utvecklat) på dessa personer. När resultatet från 
socialtjänstens och polisens screening var klar märkte man att det fi nns behov av att 
ytterligare avgränsa antalet individer som skulle tillfrågas om samtycke. Man tog därför 
ett strategiskt beslut att till stor del börja motivera potentiella SIG-deltagare som var 
aktiva i ett geografi skt avgränsat område i Södertälje. Detta berodde på att det var ett 
bra läge att gå in och jobba mot detta bostadsområde. I bostadsområdet har man under 
en tid haft problem med gängkriminellt beteende, till exempel ungdomar som bötfällde 
andra ungdomar. Ytterligare en anledning var att ledaren för det kriminella gäng som var 
aktivt där nyligen blivit placerad på institution och man riktade då in sig på ”nummer två i 
ledet” och påbörjar ett motiverande arbete där. Även personer från andra bostadsområde 
tillfrågades dock om samtycke. Informanterna beskriver arbetet i denna initiala fas som 
en blandning mellan individ- och gruppnivå för att försöka få till en förändring i ett 
bostadsområde.

Inhämta samtycke

Det var i Södertälje lotsarna som initialt bedrev det motiverande arbetet och tillfrågade 
unga om samtycke. Familjen kring de utvalda potentiella SIG-deltagarna tillfrågades om 
de ville delta i ett möte där man informera om SIG. I samband med detta möte tillfrågades 
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om samtycke. I de fal där man fi ck in samtycke utsågs en kontaktpolis och en fältassistent. 
Detta motiverande arbete pågick under våren och sommaren 2011. I september 2011 har 
man fått in samtycke från nio SIG-deltagare. 

Mottagare

målgrupp 

I den initiala fasen målgruppen för SIG i Södertälje personer med långt gången kriminalitet 
som utmärks av tidig debut och strategiska brott. Utöver detta beskriver man, i den 
lägesbeskrivning som lämnas in till Rikspolisstyrelsen, att beredningsgruppen använder 
följande kriterier när man avgör om en person tillhör målgruppen för SIG.

• Resultat från riskbedömningsinstrument

• Bostadsområde

• Kriminell aktivitet (strategiska brott)

• Relation till andra kriminella ungdomar eller äldre

• Kriminalitet inom familj eller släkt

• Den unges egen inställning

• Vårdnadshavarens inställning

• Beredningsgruppens samlade bedömning (Södertälje kommun 2011)

Förutom den dokumenterade kriminaliteten kan man konstatera att man i Södertälje 
även fokuserar på nätverket kring den unge samt inställningen hos den unge själv samt 
familjen. 

kapacitet 

Man har i Södertälje relativt omfattande resurser för arbetet med SIG jämfört med andra 
pilotområden. Man har total två och en halv (250 %) tjänst avsatta för SIG: en samordnare 
för SIG på halvtid samt två lotsar som arbetar heltid. I maj 2012 pågick en process för 
att anställa ytterligare två lotsar på heltid, som ska arbeta mot avhoppare från kriminella 
nätverk och den sammanlagda tjänstetiden för SIG uppgår därmed till fyra och en halv 
(450 %) tjänst. Utöver detta har chefen för ungdomsgruppens tjänst omvandlas till att på 
heltid arbeta med samarbetsfrågor mellan polis och kommun. Man har dock valt att inte ta 
in fl er SIG-deltagare än de cirka nio personer som man haft under hela projekttiden. Detta 
har varit ett strategiskt beslut för att säkra att SIG-deltagarna får kvalitativt bra innehåll. 
Man har i Södertälje under hela projekttiden haft ”kö” till SIG, det skulle med andra 
ord inte vara några problem att ta in fl er SIG-deltagare om resurserna var större. I och 
med att två lotsar till anställs under senvåren 2012 kommer antalet SIG-deltagare kunna 
utökas. Samtidigt har man i Södertälje fått stor uppmärksamhet för sin SIG-verksamhet 
utifrån, dels genom att man var först med att bygga upp en sådan verksamhet och dels 
för att man satsar stora resurser på det. Man har därför under året haft många besök från 
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både nationella och internationella gäster, vilket SIG-samordnaren i Södertälje påpekar är 
resurskrävande.

Jag har inte varit med om maken till uppmärksamhet utifrån. Det behövs resurser för 

sådant här, om du tänker X (chef ungdomsgruppen) och mig så är vi kompisar i det här. 

Vi är här för att underlätta för det praktiska arbetet ska gå, för att hålla sådant borta från 

lotsarna, för de är till för ungdomarna. […] Det tar tid sådant här, det är inget man hinner 

med i ordinarie tjänst, jag har ju fått en vikarie för mig på halvtid för att jag ska kunna göra 

det här. Hade jag inte det skulle inte det här gått, då hade det inte blivit… Om inte polisen 

i Södertälje och kommunen i Södertälje hade satsat det här lilla på X och mig då hade det 

inte blivit något. Då hade det blivit nåt under projektet och sedan runnit ut i sanden. Det 

är väldigt viktigt i uppstarten av nya projekt att man satsar lite extra och det vet jag inte om 

andra kommuner gör (Socialtjänsten, samordnare SIG).

Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

I Södertälje fi nns en styrgrupp, en operativ ledningsgrupp, en beredningsgrupp och 
individuella sociala insatsgrupper för varje SIG-deltagare. Styrgruppen för SIG är 
densamma som chefssamrådet för Södertälje polismästardistrikt. Styrgruppens mål 
är att skapa långsiktiga strategier för att unga inte ska rekryteras till kriminella nätverk 
eller begå brott. Den operativa ledningsgruppen ska knyta berörda aktörer till SIG samt 
följa den operativa verksamheten. Gruppen fungerar även som stödfunktion, där till 
exempel frågor om samarbete kan lyftas. Beredningsgruppen ansvarar för att genomföra 
urvalet av ungdomar till den sociala insatsgruppen, för att skapa innehållet i den sociala 
insatsgruppens verksamhet samt att arbeta fram rutiner för samarbete.

Styrgrupp (Möte fem gånger per år)

Kommun (Kommundirektören, koncerndirektören, kommunens säkerhetschef, 
brandchefen, utbildningsdirektören, samhällsbyggnadsdirektören, socialdirektören och 
chefen för kultur och fritid) och polis (polismästaren). 

Operativ ledningsgrupp (Möte en gång per månad)

Socialtjänsten (resultatområdeschef, resultatenhetschef, SIG-samordnare samt två 
gruppchefer), polis (ungdomsgruppens chef, närpolischef) och skola (resurscentrumschef). 

Beredningsgrupp (möte en gång i veckan)

Polis (ungdomskoordinator, närpolischef, ungdomsgruppens chef) och Socialtjänst 
(samordnaren SIG, tre gruppchefer från socialtjänsten). 

Individuell SIG grupp

Vilka som deltar i den sociala insatsgruppen varierar utifrån SIG-deltagarens behov och 
bakgrund. Informanterna beskriver grunduppsättningen i gruppen som: polis, socialtjänst, 
fältassistenter, skola/arbetsförmedling, vårdnadshavare samt SIG-deltagaren (varierande 
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deltagande). Lotsarna sätter ihop dessa individuella grupper och har en sammankallande 
funktion där. Lotsarna menar att de ofta känner SIG-deltagarna och anser att de har god 
kompetens i att sammankalla ett bra nätverk kring dem.

Knyta aktörer till projektet

I Södertälje har den operativa ledningsgruppen uppgiften att knyta aktörer till SIG. Det 
kan vara, sysselsättnings och arbetsmarknadsprojekt, frivilligorganisationer eller näringsliv. 
Om man ser till befi ntliga samarbetsgrupper kan man konstatera att relativt få aktörer 
utöver kommunen, polisen och skolan knutits till verksamheten. Mellan dessa tre aktörer 
fi nns dock ett mycket utbrett samarbete.

Anordna och delta i möten

Det är lotsarna som ansvarar för att sammankalla de individuella sociala insatsgrupperna. 
Detta arbete beskrivs som mycket tidskrävande.

Sekretess

Informanterna i Södertälje uttrycker att man upplever stora oklarheter kring 
hur samtyckesblanketten ska utformas. Dessa oklarheter gäller för det första om 
sekretesslättnaden ska ha några tidsangivelser. För det andra gäller oklarheten om man 
bör skriva ut vilka som ska få dela informationen och vilken typ av information det ska 
gälla

Slutprestation individnivå 
SIG är i Södertälje en biståndsbeslutad insats från socialtjänsten. En socialtjänstutredning 
drar igång samma dag som ungdomen blir en offi ciell SIG-deltagare. Det individuella 
arbetet med SIG-deltagare ansvarar lotsarna för. Runt varje SIG-deltagare skapas en 
individuell social insatsgrupp. Lotsarna beskriver sina arbetsuppgifter såhär: för det första 
väljer de ut, sammankallar och samordnar viktiga personer runt SIG-deltagaren. För det 
andra försöker de i det samordnade arbetet att påverka olika myndigheter så de bedriver ett 
målmedvetet arbete utifrån de individuella målsättningarna. De kan till exempel påpeka 
för socialtjänsten att de måste fokusera mer på kriminalitet eller påpeka för polisen att ett 
ärende går för sakta. Mycket av detta arbete handlar om att att försöka hålla kriminaliteten 
i fokus bland de berörda aktörerna. För det tredje stödjer lotsarna SIG-deltagarna i 
vardagliga och praktiska saker när det fi nns ett behov av det, de kan till exempel följa med 
en deltagare till arbetsförmedlingen eller vårdcentral. För det fjärde för journaler över allt 
som händer SIG deltagarna. Detta gör att de utredande socialsekreterarna kan göra bättre 
BBIC utredningar.

Åtgärdsplan

Alla SIG-deltagare har en individuell åtgärdsplan. Åtgärdsplanerna följer den mall som 
fi nns i Rikspolisstyrelsens checklista där varje område (till exempel skola/sysselsättning) är 
uppdelat i kolumnerna mål, genomförande och ansvarig. I åtgärdsplanen skriver man in vad de 
olika aktörerna ska göra till nästa möte. Åtgärdsplanerna är av mycket konkret karaktär. I 
en avidentifi erad åtgärdsplan fi nns följande exempel målsättningar: Ett mål i åtgärdsplanen 
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inom området skola/sysselsättning är att ”gå klart utbildningen på x”. Genomförandet för 
att nå detta mål beskrivs enligt följande: ”Vara i skolan 8.30–15.30. Meddela frånvaro till 
praktiksamordnare och praktikplatsen. Läsa matte, svenska, engelska och byggämnena”. 
Ansvariga för att genomföra detta är ”NN (SIG-deltagaren), föräldrarna och skolan”. På 
området fritid fi nns målsättningen att ”Ha en meningsfull fritid som inte förstör skolarbetet”, 
med genomförandet ”Vara hemma 22 på vardagar och sova runt 23, vara hemma senast 
24 på helger. (Fältarna påminner NN om de ser honom ute efter dessa tider och ringer 
föräldrarna)”, och ansvariga för detta område är ”NN, föräldrarna och fältarna”. På området 
Alkohol Droger fi nns målet ”Få fram en missbruksbedömning”, med genomförandet ”5 
möten på Mini Maria ca 1g/vecka” och de ansvariga ”NN, Mini Maria och föräldrarna”. 
Man kan konstatera att åtgärdsplanen har ett mycket konkret fokus med specifi cerade 
tider, antal möten, ansvariga med mera. Vid första mötet sätter man upp målsättningar för 
en tvåveckorsperiod och träffas efter denna period för en uppföljning för att se hur det 
har gått. Denna struktur hålls sedan förutom det att tiden mellan mötena blir lite längre. 
Målsättningen är att hålla ett individuellt SIG-möte med varje SIG-deltagare per månad. 

Fortlöpande motivation till samtycke

Informanterna berättar att det initiala motiverande arbetet gick mycket bra och att man 
under våren och sommaren 2011 i stort sett får in samtycke från så många personer man 
har kapacitet att arbeta med. Vid besök i maj 2012 berättar informanterna att det gått 
trögare med att få in samtycken på sista tiden. Lotsarna har därför spenderat mer tid ute på 
fritidsgårdar och i häktet för att fortsätta motivera potentiella deltagare. Om en potentiell 
SIG-deltagare tackar nej fortsätter det motiverande arbetet gentemot denne. I Södertälje 
fi nns utvecklade rutiner för hur det fortlöpande urvalet ska gå till under projekttiden, 
vilka kriterier som urvalet ska baseras på samt vem som ska bedriva det motiverande 
arbetet. Det är beredningsgruppen som beslutar om vilka unga som ska tillfrågas om 
deltagande i SIG. Potentiella SIG-deltagare kan under projektets gång aktualiseras på tre 
olika sätt. För det första genom att polisen oroar sig för en person. Polisen gör då en 
riskbedömning och beroende på resultatet så görs eventuellt en anmälan till socialtjänsten 
enligt 14 § i socialtjänstlagen (2001:453). När socialtjänsten tar emot ärendet görs en 
förhandsbedömning och en ESTER-screening tillsammans med lotsarna. För det andra 
om en anmälan om oro kommer in till socialtjänstens mottagningsgrupp från någon 
annan än polisen. Mottagningsgruppen gör då en förhandsbedömning och en ESTER-
screening. För det tredje om socialtjänsten själva upplever oro och tror att en person skulle 
passa för SIG. När ett ärende om en potentiell SIG-deltagare ska dras i beredningsgruppen 
tillfrågas alltid om samtycke till att göra det hos den unge och dess vårdnadshavare. När 
beredningsgruppen fattat beslut om att en person tillhör målgruppen för SIG så börjar 
lotsarna det motiverande arbetet med att få in samtycke.

Man har i Södertälje haft ett relativt stabilt antal SIG-deltagare. Det har dock hoppat av 
och tillkommit deltagare under projekttiden. En SIG-deltagare avslutade sin medverkan 
i projektet under november 2011, med samtycke av de professionella, eftersom personen 
inte begått några nya brott och enligt föräldrarna brutit med sitt kriminella umgänge. 
En ny person skrevs då in i november 2011. Det har även hoppat av SIG-deltagare 
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utan samtycke från professionella. Kriterierna för att skriva ut en ungdom är att a) av de 
professionella känd kriminalitet har upphört b) de lever under socialt ordnade former och 
c) att övriga insatser har fungerat bra.

Att delta i en social insatsgrupp

Att delta i en social insatsgrupp i Södertälje innebär att man får en individuell lots, en 
individuell kontaktpolis och en individuell fältassistent. Dessa personer ska fungera som 
stöd för SIG-deltagaren efter behov. Hur detta stöd ser ut varierar mellan de individuella 
fallen och regleras i åtgärdsplanen. En kontaktpolis kan till exempel vara någon som SIG-
deltagaren kan ringa och fråga hur det går med en brottsutredning eller om man kommer 
kunna ta körkort. En kontaktpolis har i vissa fall också till exempel gått och tränat med 
SIG-deltagaren eller besökt en person som är häktad. Lotsarna stödjer SIG-deltagarna 
med praktiska göromål som att till exempel följa SIG-deltagaren till arbetsförmedlingen 
eller en vårdcentral. Sådant stöd ska enbart ges i de fall då det inte fungerar på annat sätt. 
Lotsarna strävar efter att SIG deltagarna ska klara sig så självständigt som möjligt. Vissa 
SIG-deltagare sitter placerade på institution och då besöker lotsarna dem där. Utöver det 
har man en individuell insatsgrupp knuten till sig, och en individuell åtgärdsplan med 
konkreta uppställde målsättningar. 

Utfall 

Målsättningar

I Södertäljes projektbeskrivning för SIG beskrivs tre olika målsättningar. För det första 
att 70 procent av SIG-deltagarna avbryter sin kriminella aktivitet och lever ett socialt 
mer välordnat liv. För det andra att 90 procent av de personer som vill lämna en kriminell 
gruppering får hjälp och stöd, som underlättar en social anpassning. För det tredje att 
samarbete mellan skola, socialtjänst och polis stärks kring målgruppen. Dessa målsättningar 
ska följas upp i ett senare skede.

Informanternas beskrivning av utfall

Vid besök i Södertälje beskriver informanterna en framgång med SIG verksamheten i 
att man sedan juni 2011 inte känner till någon kriminell aktivitet bland åtta av de nio 
SIG-deltagare man har. En SIG-deltagare avviker från denna utveckling och har fortsatt 
rapporterad kriminalitet.

Västra Hisingen

Sammanfattning
Västra Hisingen är en av de största sociala insatsgrupperna med i genomsnitt åtta 
deltagande ungdomar per månad. De är en av två insatsgrupper som inte rapporterat 
om någon kriminalitet alls, detta eftersom den ansvariga inte känner till om deltagarna 
misstänkts för några brott under perioden. Västra Hisingen har en grupp unga i åldrarna 
15-17 år, en äldre grupp med 21-25 åringar samt någon deltagare över 25 år. De har även 
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deltagare med målet att underlätta avhopp från ett kriminellt nätverk. Västra Hisingen 
rapporterar om många strategiska möten men färre individinriktade. Få deltagare 
rapporteras ha individuella handlingsplaner och ännu färre har lots.

Kontext

Tidigare erfarenheter

Det har i Västra Hisingen funnits tidigare projekt som påminner om SIG. Till exempel 
har man erfarenhet av SSPF samarbete i Göteborg. SSPF innebär enligt informanterna 
både strukturell samarbete men även operativt arbete på individnivå, till exempel att ordna 
stöd på hemmaplan när en individ kommer hem från institution. Inom SSPF så inhämtar 
man precis som i SIG samtycke till att få samverka på individnivå. Gruppchefen för 
områdespolisen beskriver det samarbetet inom SSPF som mycket likt SIG, fast mot en yngre 
målgrupp. I SSPF samverkar man strukturellt på fasta tider och upprättar åtgärdsplaner 
precis som i SIG. I Västra Hisingen har man delvis integrerat samarbete inom SSPF 
och SIG med varandra. Sedan har man i Göteborg även en stor satsning under namnet 
Ung och trygg. Ung och Trygg beskrivs som ett brottsförebyggande samarbete mellan 
Polismyndigheten i Västra Götaland, Göteborgs Stad, Åklagarmyndigheten i Göteborg, 
Utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad och den kommunala bostadsförvaltaren 
AB Framtiden. Bakgrunden till projektet var att man i Göteborg hade haft ett antal 
uppmärksammade uppgörelser mellan kriminella grupperingar i staden. Så här beskrivs 
Ung och Trygg i en utvärdering av projektet.

Ung och Trygg är ett samarbetsprojekt. När det gäller arbetet med den primära målgrup-

pen ”ungdom i riskzon” har SSP-modellen utvecklats för ett mer offensivt samarbete i det 

ordinarie arbetet. Modellen som har dansk förebild innebär täta möten för att samordna 

arbetet kring de ungdomar man uppfattar är i riskzonen. Särskilda rutiner för att hantera 

sekretesskraven har utvecklats (Forkby 2008:11).

Som man kan se fi nns paralleller mellan Ung och trygg och SIG, till exempel att integrera 
modellen i det ordinarie arbetet, att samordna täta möten kring den unge och att hantera 
sekretessen mellan myndigheter.

Förutsättningar för pilotprojektet

Västra Hisingen har i jämförelsen med andra pilotområden relativt stor erfarenhet från 
arbetssätt som liknar SIG. Det fi nns en SIG-koordinator som arbetar 50 procent med SIG. 
Samtidigt är Västra Hisingen ett relativt belastat område när de gäller ungdomskriminalitet 
och kriminella nätverk fi nns etablerade i området.

Initieringsfas
Initiativet till att delta i sociala insatsgrupper beskrivs som två parallella processer. 
Metodutvecklaren för IFO i Västra Hisingen hittade information på internet om att 
pilotprojektet för sociala insatsgrupper skulle starta. I bakgrunden låg diskussioner som 
han haft tillsammans med enhetschefen för IFO om hur man skulle kunna utveckla 
det SSPF arbete som bedrivs i Västra Hisingen. De blev då intresserade av sociala 
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insatsgrupper. Samtidigt får Göteborg stad en förfrågan centralt till stadsledningskontoret 
som innebar att Göteborg, enligt regeringens direktiv till Rikspolisstyrelsen, ska utse ett 
område med brett utanförskap från Göteborg. Centralt fi ck man då vetskap om att Västra 
Hisingen visat intresse samtidigt som man tyckte stadsdelen var lämplig för projektet. Ett 
beslut i stadsledningskontoret togs då att Västra Hisingen skulle delta i pilotverksamheten 
för SIG.

Åtagande

Länspolismästaren, polismästaren för polismyndigheten i Västra Götaland samt 
stadsdirektören för Göteborg stad och stadsdelsdirektören för Västra Hisingens 
stadsdelsförvaltning undertecknade åtagandet 28 juni 2011.

Initialt urval

Polisen sammanställde i det initiala urvalet utifrån följande kriterier: fem misstankar eller 
fl er det senaste året. Ingen notis ges om vilken typ av brott det handlar om. Det kunde 
med andra ord handla om till exempel fem misstänkta snatterier för att hamna på listan. 
26 personer i ålderskategorin 15-25 år hade fem misstankar om brott eller fl er. Listan 
över dessa personer överlämnades sedan till socialtjänsten. Socialtjänsten valde att tillfråga 
samtliga dessa om samtycke eftersom man tänkte att många kommer att tacka nej till 
samtycke. Därför framstod det som en relevant strategi att tillfråga samtliga 26 personer.  
Socialtjänsten hade med andra ord inga egna urvalskriterier. Socialtjänsten genomförde 
även en förhandsbedömning på samtliga de 26 personer som fanns på polisens lista då 
man tolkade det som en anmälan enligt Socialtjänstlagens (2001:453) 14 §.

Inhämta samtycke

Socialtjänsten skötte det motiverande arbetet med dem som man valt att tillfråga 
om samtycke. Av de 26 personerna på listan tillfrågades vissa om samtycke genom 
handläggande socialsekreterare, där SIG gick ut som ett erbjudande till dem. För de som 
ingick på listan men inte hade en aktuell socialsekreterare skickades ett brev ut till dem, 
där man informerade om projektet och erbjöd den potentiella SIG-deltagaren att delta ut. 
Det var främst äldre över 18 år som tillfrågades genom brev. Av de 26 som tillfrågades av 
socialtjänsten tackar tre stycken ja till samtycke. Ungefär samtidigt som motivationsarbetet 
pågick med de på polisens lista får socialtjänsten vetskap om ytterligare två personer som 
ville hoppa av ett kriminellt nätverk. Dessa var båda över 25 år. Socialtjänsten valde då att 
tillfråga dessa om samtycke och båda tackade ja. Därmed har Västra Hisingen i september 
2011 fem initiala SIG-deltagare.

Mottagare

målgrupp 

Västra Hisingen har inte formulerat någon explicit målgrupp för SIG. Man arbetar till stor 
del mot en äldre målgrupp. Detta beror på att man genom SSPF haft en del individinriktad 
arbete mot en äldre målgrupp och därför har rutin av detta sedan tidigare. Flera av SIG-
deltagarna har man tidigare arbetet mot i en inom ramen för SSPF. 
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kapacitet

Vid besök i Västra Hisingen i maj 2012 fi nns elva samtycken. Detta anser man är mer än 
vad man hinner med, fem-sex deltagare vore mer lagom. Man poängterar att samarbete tar 
mycket tid, till exempel motivationsarbete att få med SIG-deltagaren, sammankallande av 
möten, förberedelser inför möten, kunskapsöverföring och uppföljning av verksamheten. 

Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

Samarbete organiseras och struktureras av socialtjänstens SIG-koordinator. Organiseringen 
av SIG har delvis utgått ifrån det befi ntliga samarbete som fi nns inom SSPF. På strategisk 
nivå fi nns en styrgrupp för SIG. På individnivå fi nns tre separata grupper som avgränsas 
genom både ålder och geografi : en SIG grupp för SIG-deltagare i gymnasieåldern och 
uppåt samt två SSPF grupper för deltagare under gymnasieåldern (SSPF för Biskopsgården 
och SSPF för Torslanda). 

SSPF Biskopsgården och SSPF Torslanda (Möte varannan respektive var sjätte vecka)

Socialtjänsten (enhetschefer som ansvarar för myndighetsutövning, fältassistenter, 
skolteam och skolkuratorer, SIG koordinator), grundskolan (samtliga rektorer för de fem 
grundskolor som fi nns i Västra Hisingen), fritidsförvaltningen (chef  för fritidsgårdarna) 
samt polis (gruppchef  områdespolisen, representant från ungdomspolisen).

SIG grupp (Möte en gång per månad)

Socialtjänsten (enhetschef  unga vuxna, 1:e socialsekreterare vuxengruppen, enhetschef  
resursenheten, SIG koordinator), arbetsförmedlingen (handläggare, sius konsulent), 
gymnasieskolan (samordnade kurator) samt kriminalvård (representant från frivården). 
Möten med SSPF och SIG gruppen innehåller två enskilda delar. För det första en del där 
man pratar generellt om aktuella ämnen för området, till exempel att cannabismissbruket 
har ökat och vad man kan göra åt det på en generell basis. För det andra en individdel där 
man pratar om de aktuella SIG deltagarna. I individdelen tas beslut om lämpliga insatser, 
sedan fortsätter diskussionen i det sammanhanget, det vill säga man går inte in på detaljer 
i SSPF eller SIG gruppen. Som exempel ges att om en rektor kanske uttrycker extra 
stor oro för en deltagare så diskuterar man igenom detta och kanske bestämmer att ett 
nätverksmöte bör genomföras för denna person. Diskussionen kring den unge och dess 
situation fortsätter då på nätverksmötet. Inom ramen för SIG har man även vad man 
kallar uppföljning av handlingsplan då man sammankallar SIG-deltagaren och professionella 
för att diskutera hur målen i handlingsplanen går.

Knyta aktörer till projektet

Socialtjänsten har ansvarat för att knyta berörda aktörer till arbetet. Här uttrycks en fråga 
om varför inte skolan prioriterats högre som en offi ciell deltagare i detta pilotprojekt. 
Samtidigt utrycker man att samarbetet med skolan fungerat mycket bra i Västra Hisingen. 
Detta beror enligt informanterna delvis på att man enbart har fem grundskolor i stadsdelen 
vilket gör samarbetet överskådligt. 
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Anordna och delta i möten

SIG-koordinatorn ansvarar för möten och sammankallar alla berörda. Att man öppnar 
upp kontaktytorna mellan olika myndigheter är en mycket viktig del i projektet menar 
koordinator för SIG. Detta tror man kommer att leda till att samarbetet i framtiden ökar, 
när man vet vem som arbetar på polis eller skola. Så här uttrycker koordinatorn för SIG 
i Västra Hisingen det.

Varför behövs sociala insatsgrupper i arbetet med unga kriminella? 

[…] Det andra är att bara sitta och träffas, alla de här som jobbar med ungdomarna, man 

öppnar upp kontaktytorna på ett annat sätt, för där har man märkt skillnad med de här 

SSP mötena. Så vet man vem man ska ringa, vilken polis ska man ringa om det händer 

någonting eller om det är strul på någon skola. Även för rektorer som då träffar social-

tjänst och polis, det blir bra mötesforum för att snabbt få kontakt med de här och det är 

oftast det som behövs, särskilt bland ungdomar, då det händer saker väldigt snabbt. Då 

har man de kontaktytorna, många rektorer tycker det är väldigt skönt att veta att var 14:e 

dag kommer jag träffa folk från socialtjänst, fritid och polisen. Då kan man lyfta frågorna 

där (Socialtjänsten, koordinator SIG).

Det beskrivs även som viktigt att mötena blir prioriterade och att man vet att ett möte ger 
effekt. 

Varför behövs sociala insatsgrupper i arbetet med unga kriminella? 

Jag tänker att det handlar mycket om det här med att få ihop att det blir prioriterade möten, 

att man kommer hit, att det blir prioriterat att man ska komma hit, annars i mötesvärlden 

är det så mycket annat, så det är lätt att man väljer bort ett möte om man inte första gången 

känner att det här ger mig någonting, här har vi fått en möjlighet att jobba ihop oss kring 

det. Sen den här förtätade samarbete, som vi inte haft tidigare på samma sätt utan mer att 

vi har jobbat som satelliter (Socialtjänsten, enhetschef resursenheten). 

Polis och socialtjänst

Samarbetet mellan polis och socialtjänst beskrivs vara bra i Västra Hisingen. Informanterna 
beskriver att samarbete blivit bättre genom SIG och SSPF. Genom att man kontinuerligt 
träffas kan man ta upp frågor som uppstår mellan myndigheter. Konfl ikterna mellan 
myndigheter har minskat och man kan lösa frågor i de samarbetsforum som fi nns, till 
exempel om en skola är missnöjd med återkopplingen från socialtjänst, så vågar man lyfta 
det i grupperna och socialtjänsten försöker då förbättra detta. Informanterna upplever att 
det tidigare inte funnits ett så öppet klimat. 

Sekretess

Västra Hisingen upplever inte så stora problem kopplade till sekretessen när de samverkar. 
En orsak är att de på grund av SSPF har lång erfarenhet av hur man kan handskas med 
sekretessen. Inom SSPF ingår även att deltagare ger samtycke till informationsutbyte 
mellan myndigheter på samma vis som inom SIG. Från socialtjänsten påpekar man att man 
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alltid bör ha med brukarens åsikt om samarbete och informationsutbyte så man inte går 
mot dennes vilja, vilket kan leda till minskat förtroende och ett sämre förändringsarbete.

Slutprestation individnivå

Åtgärdsplan

Koordinatorn för SIG ansvarar för de individuella åtgärdsplanerna. Det fi nns alltid någon 
form av handlingsplan för alla SIG-deltagare. Vilken typ av plan det är varierar mellan 
SIG deltagarna. Vissa deltagare har åtgärdsplaner som är utformade utifrån den mall för 
åtgärdsplaner som fi nns med i Rikspolisstyrelsens checklista.  Alla deltagare har dock inte 
åtgärdsplaner för som är unika för SIG. Fyra SIG-deltagare som kommer från samma 
skola där ett samarbetsprojekt mellan skola och socialtjänst fi nns, har åtgärdsplaner som 
skolteamet ansvarar för. Denna gäller då även för SIG sammanhanget. För deltagare 
under 18 år så har SIG-deltagarna en BBIC genomförandeplan istället för en för unik 
SIG åtgärdsplan.  En avidentifi erad åtgärdsplan som vi fått oss tillsänd innehåller följande 
områden: sysselsättning, hälsa, fritid/hälsa, kriminalitet, boende samt övrigt. Varje 
område har en kolumn där mål, genomförande samt ansvarig specifi ceras. I åtgärdsplanen är 
målsättningen inom området sysselsättning ”Att x kommer i sysselsättning samt långsiktigt 
bli självförsörjande genom lön”. Genomförande för detta mål beskrivs enligt följande: ”X 
har möjlighet till praktik eller ev arbete på ett lager där hans syster arbetar. Socialtjänst 
samt AF skall kolla upp företaget om det är möjligt att X kan få lönebidrag på den 
arbetsplatsen. Ansvarig för genomförandet är en representant från socialtjänsten och en 
från arbetsförmedlingen. Inom området hälsa beskrivs ett mål som: ”X skall söka hjälp för 
sitt cannabismissbruk”. Under Genomförande står följande i åtgärdsplanen: ”X har möjlighet 
att genomgå behandling på haschprogrammet. X ska ta kontakt med haschprogrammet för 
att börja behandlingen” och ansvarig för området är ”x med stöd av socialsekreteraren”. 
Koordinatorn för SIG menar att det är en stor fördel att få det i skrift vem som är ansvarig 
för olika områden. Så här beskrivs detta vid en intervju vid besök i Västra Hisingen.

Varför behövs sociala insatsgrupper i arbetet med unga kriminella? 

Dels för det individuella arbetet, att vi får lite styrsel på det. Att vi får ner det på pränt, att 

det blir tydligt vad som är mitt ansvar, vad är ungdomens ansvar, vad är förälders ansvar, 

vad är frivårdens ansvar, att man får ner det i skrift (Socialtjänsten, SIG-koordinator).

Fortlöpande motivation till samtycke

Man har fortlöpande tagit in samtycken i Västra Hisingen. Socialtjänsten bedriver detta 
arbete.

Att delta i en social insatsgrupp

Individuella möten där SIG-deltagaren själv deltar sker till stor del utanför SIG 
sammanhanget. Som beskrivs ovan så tas beslut ofta inom SIG sammanhanget men sedan 
kan diskussionen fortsätta i till exempel ett nätverksmöte. Men det har även hänt att man 
haft möten med SIG-deltagare inom ramen för SIG, det är främst de äldre SIG deltagarna 
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som man haft individuella möten med. Med några SIG-deltagare har man försökt få 
till regelbundna träffar. Om eller hur ofta man har möten med SIG deltagarna varierar 
beroende på var SIG-deltagaren geografi skt befi nner sig, vissa SIG-deltagare är placerade 
på institution. Det fi nns i Västra Hisingen inte samma regelbundenhet i träffarna med 
SIG deltagarna i jämförelse med andra pilotområden. Det mer strukturella samarbete sker 
i sammanhang där SIG-deltagaren själv inte deltar.

Utfall

Målsättning

Man har i Västra Hisingen inga offi ciella målsättningar med pilotverksamheten. De 
informanterna från socialtjänst och polis vi träffar menar att den viktigaste målsättningen 
med pilotverksamheten är att utveckla den individuella koordinationen kring en individ. 
Det rör sig om mycket komplexa stödinsatser kring dessa kriminella ungdomar och unga 
vuxna varför det är viktigt att insatserna koordineras på ett bra sätt.

Informanternas beskrivning av utfall

Informanterna beskriver att utvecklingen av den individfokuserade samarbete är en stor 
framgång med SIG. Att skola, polis och socialtjänst har en välfungerande samarbete 
framhåller man som mycket väsentligt för att kunna arbeta effektivt med den målgruppen. 
Detta samarbete har utvecklats i positiv riktning under projekttiden. En motgång under 
projektet har varit att man upplever att man inte har några bra program att rikta mot 
kriminalitet som man kan erbjuda SIG-deltagarna. En annan motgång har varit att man 
inte lyckats få med landstinget. Både beroende- och missbruksvården och psykiatrin skulle 
man önska samverka mer med.

Örebro (Vivalla)

Sammanfattning
Örebro tillhör de mindre insatsgrupperna med knappt tre deltagare i snitt under perioden. 
De rapporterar mycket få delgivna brottsmisstankar. De fl esta deltagarna är i 15-17 års 
ålder men de har även haft någon deltagare under 15 och någon mellan 21-25 år gammal. 
De rapporterar få strategiska och få individinriktade möten. Många deltagare saknar såväl 
individuell åtgärdsplan som lots. 

Kontext

Beskrivning av kriminalitet

Gruppchefen för den lokalt förankrade polisen uppskattar att det fi nns cirka 35-40 personer 
födda 1987 eller senare som är organiserade i någon form av kriminellt nätverk i Örebro. 
Organiserade nätverk som Black Cobra fi nns i Örebro. Polisen har fått uppgifter om att 
det fi nns personer som är beredda att hoppa av denna gruppering. Men avgränsningen i 
Örebro kommun till Stadsdelen Vivalla har gjort att denna typ av kriminella grupperingar 



108

inte blir aktuella i SIG eftersom Vivalla inte är något starkt fäste för Black Cobra. I Vivalla 
fi nns, enligt gruppchefen för den lokalt förankrade polisen, enbart löst sammansatta 
kriminella nätverk som är organiserade utifrån familj, släktband eller etnicitet.

Tidigare erfarenheter

De informanter vi pratar med har inte erfarenhet av eller känner till några tidigare 
projekt i Örebro som liknar SIG. Det som mest liknar SIG är Samba vilket innebär 
samarbete mellan landsting och kommun i de fall där ett barn eller en ungdom har stöd 
eller service från minst tre olika aktörer. En samordnare ska då se till att barnets eller 
ungdomens insatser samordnas på ett bra sätt. En förutsättning för projektet är, precis 
som för SIG, att barnet/ungdomen samt vårdnadshavare samtycker till att sekretessen 
bryts. Samba innebär med andra ord samarbete på individnivå men har inget fokus på 
kriminalitet. Strukturellt samarbete inom Örebro fi nns bland annat genom Örebros 
förebyggande råd (ÖreFÖR) som arbetar förebyggande mot fokusområdena alkohol, 
skolk och positiv fritid. ÖreFÖRs arbetar i team, där varje team har ansvar för ett 
skolområde. I ett ÖreFÖR team ingår rektor, fältassistenter, representant från fritidsgård 
samt ungdomspolis. Det fi nns idag sju ÖreFÖR team i Örebro. Utöver ÖreFÖR teamen 
fi nns två nivåer av chefssamarbete; en där kommunalråd och programchefer träffas 
och en för enhetschefer från skola, fritidsgårdar, polis och socialtjänstens förebyggande 
enhet.  I Örebro fi nns även PULS-gruppen som är en strukturell samarbetsform med 
fokus på arbetet mot droger. Det arbetet riktar in sig på en äldre målgrupp än ÖreFörs 
målgrupp. I gruppen ingår ansvariga med beslutsmandat inom polismyndigheten, 
landstingets beroendecentrum, socialtjänst och kriminalvården. Även politiker på 
kommun- och länsnivå är representerade i gruppen. Samarbetsforumet bildades i januari 
2003. 

Förutsättningar för pilotprojektet

När det gäller kunskapen att arbeta mot kriminella nätverk så efterlyser gruppchefen 
för det lokalt förankrade poliskontoret mer formell kunskap. En annan förutsättning 
som påverkar pilotverksamheten för SIG är att det varit svårt att rekrytera poliser till 
ungdomsenheten och till arbetet med SIG.

Vad har ni för kunskap om kriminella nätverk i er organisation?

Vi har ingen formell kunskap och det saknar jag lite grann. Både kompetens kring 

ungdomskultur och sedan vidare mot nätverk. Jag har ju letat de här två åren efter någon 

formell kompetens just hur man jobbar som lokalt förankrad polis, att man får veta att 

nu har du fått den utbildningen, det får man söka själv. Jag kan inte säga att vi har någon 

formell kompetens (Polis, gruppchef lokalt förankrat poliskontor).

Finns det motivation i din organisation att arbeta med sociala insatsgrupper?

Nej det kan nog vara lite svårare faktiskt. Dels för att det kan vara nytt och dels för att vad 

som förväntas av oss poliser kan vara lite otydligt. Sen har vi generellt svårt att rekrytera 

personal till ungdomsenheten, till den här typen av verksamhet där man gränsar till att 
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vara […] där man är lite i gränslandet mellan polis och socialtjänst. Jag vet inte hur jag ska 

förklara det men man kanske måste gå utanför den traditionella polisrollen. Det är inte 

alltid så lätt att rekrytera personal till. […] Och det är inte en bra tjänst att kommendera 

någon till, utan man måste ha ett engagemang för det, se möjligheter och våga stiga ur 

polisrollen och sedan snabbt kliva tillbaka till den, att man känner sig så trygg i vem man 

är som polis (Polis, gruppchef lokalt förankrat poliskontor).

Finns det något i upplägget av SIG som gör att polisens motivation tryter?

Jag tror just att det kallas för sociala insatsgrupper, faktiskt om man ska vara ärlig, ja att det 

har en lite dålig klang bland poliser, nu pratar jag generellt här […] att sitta på socmöten, 

det är ju mer flashigt att ligga på spaning och gripa någon för brott (Polis, gruppchef lokalt 

förankrat poliskontor).

Initieringsfas
Initiativet till att Örebro skulle ingå i pilotprojektet för SIG kom från samarbetsforumet 
ÖreFÖR. Enhetscheferna för socialtjänstens utredningsenhet för vuxna samt 
utredningsenheten för ungdom & familj förankrade sedan projektet bland personalen. 
Inom polisen beskrivs förankringsarbetet som oproblematiskt:

Jag var väl med ganska tidigt i processen när man skulle söka, sedan de som är under mig 

så har vi pratat om det hela tiden, vi har försökt underrätta så mycket som möjligt, jag har 

ju min personal ganska nära mig. Sen kanske inte alla är med i alla svängar och förstår hela 

omfånget av det men jag tycker ändå att de har hakat på (Polis, gruppchef lokalt förankrat 

poliskontor).

Socialtjänsten har uppfattningen att det gick mycket snabbt från att man fi ck information 
om projektet till att man skulle börja arbeta operativt.

Åtagande

Länspolismästaren för polismyndigheten i Örebro län, kommunstyrelsens ordförande 
och kommunchefen undertecknade åtagandet (datum är inte specifi cerat på avtalet).

Initialt urval

Polisen satte i Örebro ihop en lista på potentiella SIG-deltagare. Kriterierna för denna 
lista utgick ifrån brottsbelastning, brottsdebut samt gärningsmännens inställning till 
brotten (om detta gick att läsa sig till). På denna initiala lista valde man att enbart fokusera 
på potentiella SIG-deltagare inom åldern 15-18 år. Polisens informant har svårt att exakt 
säga hur många som ingick i denna lista, men att det handlade om cirka 10-15 namn. 
Listan överlämnades sedan till socialtjänsten. Enhetscheferna för socialtjänstens olika 
enheter gick sedan igenom listan tillsammans. Man noterade då att förvånansvärt många 
av namnen på polisens lista inte var kända inom socialtjänsten. Socialtjänstens tog bort 
potentiella SIG-deltagare som inte varit aktuella hos socialtjänsten på fl era år från listan 
eftersom man då inte hade några indikatorer på att de skulle vara i behov av stöd från 
socialtjänsten. Socialtjänsten lade även till några egna namn som de ansåg skulle passa för 



110

sociala insatsgrupper. Efter socialtjänstens revidering tillfrågades resterande personer på 
listan om samtycke. 

Inhämta samtycke

Det initiala motiverande arbetet och tillfrågandet om samtycke genomfördes av 
socialtjänsten utredningsenhet för ungdom & familj. Både informanter från polis och 
socialtjänst rapporterar att det var svårt att få in samtycken. I vissa fall har vårdnadshavare 
och unga samtyckt muntligt men sedan har de skriftliga samtyckena inte kommit in. Man 
har haft svårigheter att få tag på potentiella SIG-deltagare i perioder. I uppföljning två (för 
oktober 2011) rapporterar man att man har svårigheter att få in samtycken från potentiella 
SIG-deltagare. I uppföljning tre (för november 2011) skriver man att ”Vi har visst hinder 
i ärenden där föräldrar är positiva, ger muntligt samtycke men inte skriftligt. Vi har också 
ärenden där föräldrar begränsar samtycket till att gälla enbart polis och socialtjänst. 
Bedömer ändå att fortsätta ärendet i projektet och motivera till ett utökat samtycke 
utifrån ungdomens situation och behov”. Även i uppföljning 5 (för januari 2012) uttrycks 
svårigheter att få in samtycken. Man skriver då att man bestämt sig för att ändra på rutinen 
för att inhämta samtycken. Nu ska polisen och öppenvården inhämta samtycke. Man 
märker att detta snabbar på processen med att få in samtycken. Vid intervju med en av 
de socialsekreterare (utredningsenheten ungdom och familj) som arbetar operativt med 
SIG så uttrycks att den geografi ska avgränsningen till Vivalla försvårar möjligheten att få 
in samtycken.

Problemet är att vi avgränsat oss till området Vivalla. Det gör att utbudet av ungdomar blir 

ganska få och vi tycker att det är fel målgrupp. Vi hade sett att det skulle få större potential 

om vi skulle använda det i andra områden (Socialtjänsten, socialsekreterare 2012).

Vilken är målgruppen i Vivalla?

De kan behöva andra typer av insatser, där har vi svårt att få till det, att de ska ingå i sociala 

insatsgrupper när vi inte får till våra utredningar på socialkontoret så att säga, om famil-

jerna väljer att inte dyka upp och så vidare. Där har man ett stort arbete innan vi påbörjar 

SIG (Socialtjänsten, socialsekreterare 2012).

Har ni svårt att få in samtycke från ungdomar?

Ja vi har svårt att få in samtycke och att kommunicera syftet så det uppfattas rätt från 

föräldrar eftersom det är språkproblem och de vill inte ha med polis och socialtjänst att 

göra för de ser inte nyttan av det och så är det rakt av med alla insatser i Vivallaområdet. Vi 

ser att det skulle vara större nytta riktat mot andra ungdomar som kanske är mer motive-

rade att ta emot stöd och se fördelar med att ha träffar (Socialtjänsten, socialsekreterare 

2012).

Det som enligt informanterna skiljer de personer som samtyckt till SIG från de som inte 
gjort är den unges inställning till att vilja förändra sitt liv samt om föräldrarna insett att 
deras barns situation är allvarlig och att något måste göras.
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Mottagare

målgrupp

I Örebro har man inte specifi cerat målgruppen för SIG. Vid besök i Örebro uttrycks 
att man borde ha avgränsat målgruppen tydligare och även varit tydligare med vad det 
innebär att delta i SIG, det vill säga kunnat marknadsföra projektet bättre. 

kapacitet

I den lägesbeskrivning som Örebro kommun lämnar in till Rikspolisstyrelsen så uttrycks 
man att man planerar att börja med fem SIG-deltagare för att sedan utöka verksamheten. 
Som vi ser i statistiken ovan så har man i Örebro haft svårt att uppnå detta antal. 
Informanterna uttrycker att man skulle behöva en samordnare som kan hålla ihop 
projektet och att det då skulle leda till både bättre kvalité och att man kan ta in fl er SIG-
deltagare.

Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

I Örebro kommun tog man under hösten 2011 ett beslut att avgränsa pilotverksamheten 
för sociala insatsgrupper till stadsdelen Vivalla. Man har även valt att dela upp sin SIG 
verksamhet i två delprojekt. Ett för SIG-deltagare i åldern 15-18 år (här kallat delprojekt 
1) och ett för SIG-deltagare i åldern 18-25 år (här kallat delprojekt 2). För delprojekt 
1 ansvarar socialtjänstens utredningsenhet barn & familj. För delprojekt 2 ansvarar 
socialtjänstens utredningsenhet för vuxna. I Örebro är samarbetsgrupperna uppdelade 
utifrån de två delprojekten, det fi nns därför två styrgrupper och två beredningsgrupper. 
Styrgrupperna utgår ifrån befi ntlig samarbetsstruktur. I beredningsgrupperna följs 
aktuella ärenden med SIG-deltagare samt att olika beslut om nya potentiella deltagare tas i 
gruppen. Det bör även tilläggas att det under hösten 2011 genomfördes en omorganisering 
av samarbetsstrukturen inom SIG. Man har uppmärksammat problem i samarbetet 
mellan polis och socialtjänst på grund av att det var olika chefsnivåer som möttes. Från 
socialtjänsten ingår enhetscheferna i beredningsgruppen medan det från polisen ingår 
en gruppchef. Detta medför att polisen har individkännedom medan socialtjänsten inte 
har det, och det blev lite oklart vad samarbetet skulle fokusera på. Man byter därför ut 
socialtjänstens representanter i beredningsgruppen från enhetschefer och sätter istället in 
gruppchefer, förste linjens arbetsledning. Man anser att förändringen gör att samtliga som 
samverkar i beredningsgruppen har en övergripande individkunskap om SIG deltagarna 
och möter personer från andra berörda aktörer som den unge är i kontakt med i det 
dagliga arbetet. Efter omorganiseringen och den tröghet i att få in samtycken som man 
erfarit beskriver informanterna att det blev som en nystart på projektet i februari 2012 i 
samband med att man åkte ner på den erfarenhetskonferens för SIG som Rikspolisstyrelsen 
anordnade i Göteborg. Så här beskrivs omorganiseringen i en uppföljning som fylldes i 
30 januari 2012.

Ledningsgruppen 15-18 samt 19-25 har beslutat att förändra representationen i gruppen. 

Har tittat över roll/funktion i organisationen i förhållande till vad uppdraget och projektet 
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behöver. Det har framkommit under perioden att första linjens arbetsledning, dvs grupp-

ledare inom socialtjänsten, är bäst lämpade att vara representanter i ledningsgruppen. De 

har den övergripande kunskapen om aktuella ungdomar, möter samarbetsrepresentan-

terna i det dagliga arbetet med ungdomar och deras föräldrar. De arbetar med att leda, 

fördela och fatta beslut i handläggningsarbetet för socialsekreterare, kuratorer, fältassis-

tenter m.m. Ledningsgruppen d.v.s. socialtjänstens enhetschefer, kommer därmed från 

årets början arr ersättas av socialtjänstens gruppledare.  Gruppledare för utredningsenhet 

ungdom kommer att överta rollen som sammankallande för gruppen. Polismyndigheten 

och skolan behåller nuvarande representanter som de bedömer är i nivå med socialtjäns-

tens nya representation. Enhetschefer har ansvaret att följa upp och stödja ledningsgrup-

pen under projekt perioden (uppföljning 6).

Styrgrupp

För delprojektet 1 (15-18 år) är styrgruppen för SIG densamma som styrgruppen för 
Örebros förebyggande råd (ÖreFÖR). För delprojektet 2 (18-25 år) är styrgruppen för 
SIG densamma som styrgruppen för PULS.

Beredningsgruppen för delprojekt 1 (Möte en gång per månad)

Socialtjänst (enhetschef  utredningsenheten ungdom och familj, socialsekreterare 
utredningsenheten ungdom & familj, gruppledare behandlingsenheten ungdom och 
familj, gruppledare för fältassistenter), polis (gruppchef  lokal förankrad polis, representant 
från kriminalunderrättelseenheten), skola (rektor Vivallaskolan) samt Örebro kommun 
kommunledningskontor (drogsamordnare). 

Beredningsgruppen för delprojekt 2 (Möte en gång per månad)

Socialtjänsten (enhetschef  utredningsenheten vuxna, Gruppledare utredningsenheten 
vuxna, representant från försörjningsstöd), polisen (gruppchef  lokal förankrad polis, 
representant från avdelningen för brottsofferstöd), landsting (representant från 
beroendecentrum), kriminalvården (representant från frivården) och arbetsförmedlingen 
(en handläggare). 

Sociala insatsgrupper (Ca en gång i månaden)

För det individuella arbetet med SIG-deltagare sätts unika sociala insatsgrupper ihop kring 
varje individ. Där ska de professionella som är viktiga i SIG-deltagarens liv ingå. De träffas 
regelbundet, ca en gång per månad. Följande grunduppsättning beskrivs: socialtjänst 
(utredande socialsekreterare, behandlare, fältassistenter), polis (kontaktpolis), skola 
(mentorer, lärare), kontaktperson, SIG-deltagaren och vårdnadshavare. Vid SIG-mötet ger 
de professionella först sin bild av vad de känner till angående SIG-deltagarens kriminalitet, 
skolgång och kamratrelationer sedan får SIG-deltagarens och vårdnadshavaren ge sin bild 
av situationen. Vid första mötet delar alla inblandade kontaktuppgifter med varandra. 
Innan det första mötet har man ett förberedelsemöte där enbart professionella ingår. På 
mötet förberedelsemötet bestäms vem som håller i SIG-mötet, vilken information som 
ska delges med mera. För varje social insatsgrupp utses en person som är ansvarig. Den 
personen har då ansvaret för att sammankalla gruppen och följa upp målsättningarna 
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i åtgärdsplanerna. Den ansvariga personen kan vara en representant från skola, polis, 
landstingets beroendecentrum eller socialtjänst. Vanligast är att en representant från 
socialtjänsten blir ansvarig. 

Knyta aktörer till projektet

Informanterna menar att skolan har varit svåra att knyta till projektet. Skolan ska 
delta i beredningsgruppen formellt men har i maj 2012 inte deltagit på några av 
beredningsgruppens möten. Samarbetet med skolan försvåras ytterligare genom den 
ökade valfrihet i valet av skola som införts på senare år.  Många av ungdomarna i Vivalla, 
och fl era SIG-deltagare, går i skolan utanför Vivalla och samarbete med skolan blir därför 
svår att samordna och få kontinuitet i.

Anordna och delta i möten

Örebro uttrycker att man saknar en samordnare för att kunna samordna och sammankalla 
insatsgrupperna. 

Polis och socialtjänst

Det fanns initialt problem i samarbete mellan polis och socialtjänst genom att man i 
organiserandet av samarbetsstrukturen satte ihop grupper med chefer från olika nivåer 
(se under Organisering av samarbetsstruktur). Detta gör att kunskapen om individerna samt 
möjligheten att fatta beslut skilde sig åt. Såhär uttrycker gruppchefen för den lokalt 
förankrade polisen den problematiken.

Har ni upplevt några hinder för samarbete mellan socialtjänst och polis i projektet sociala insatsgrupper?

Ja det har funnits hinder, vi har nog skapat de hindren själva genom att när vi satte ihop 

styrgruppen för SIG så blandade vi lite, jag sitter ju på gruppchefsnivå, de ungdomar vi 

pratar om de vet jag vilka det är. Medan på socialtjänsten var det på enhetsnivå så de var 

mycket mer administrativa, så nu byter vi ut lite, så vi landar på samma nivå rakt över, då 

tror jag vi har lättare att tala om rent praktiskt, vad vill vi för någonting (Polis, Gruppchef 

lokal förankrad polis).

Sekretess

Informanterna upplever inte några specifi ka sekretessrelaterade problem kopplat till SIG. 
Man påpekar att det är vanligt att socialtjänstens fältassistenter och den lokalt förankrade 
polisen arbetar tillsammans ute på fältet och därmed ser samma saker. Informanterna är 
dock skeptiska till samtyckesblankettens utformning. Man ställer sig frågande till att det 
inte fi nns någon tidsgräns för hur länge samtycket gäller och att det inte står utskrivet 
vilka berörda aktörer det är som får dela information. 

Slutprestation individnivå 
Angående det individuella arbetet uttrycker gruppledaren för den lokalt förankrade 
polisen att det saknas offi ciell kompetens kring kriminella nätverk och ungdomskultur.

Vad har ni för kunskap om kriminella nätverk i er organisation?
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Vi har ingen formell kunskap och det saknar jag lite grann. Både kompetens kring 

ungdomskultur och sedan vidare mot nätverk. Jag har ju letat de här två åren efter någon 

formell kompetens just angående hur man jobbar som lokalt förankrad polis […] det får 

man söka själv. Jag kan inte säga att jag har någon formell kompetens (polis, chef lokalt 

förankrad polis).

Det fi nns även problem i att fi nna personal inom polisen som är motiverade att arbeta 
med SIG.

Finns det motivation i din organisation att arbeta med sociala insatsgrupper?

Nej det kan nog vara lite svårare faktiskt. Dels för att det kan vara nytt och dels för att vad 

som förväntas av oss poliser kan vara lite otydligt. Sen har vi generellt svårt att rekrytera 

personal till ungdomsenheten, till den här typen av verksamhet där man gränsar till att 

vara […] där man är lite i gränslandet mellan polis och socialtjänst. Jag vet inte hur jag ska 

förklara det men man kanske måste gå utanför den traditionella polisrollen. Det är inte 

alltid så lätt att rekrytera personal till. […] Och det är inte en bra tjänst att kommendera 

någon till, utan man måste ha ett engagemang för det, se möjligheter och våga stiga ur 

polisrollen och sedan snabbt kliva tillbaka till den, att man känner sig så trygg i vem man 

är som polis (polis, chef lokalt förankrad polis).

Finns det något i upplägget av SIG som gör att polisens motivation tryter?

Jag tror just att det kallas för sociala insatsgrupper, faktiskt om man ska vara ärlig, ja att det 

har en lite dålig klang bland poliser, nu pratar jag generellt här […] att sitta på socmöten, 

det är ju mer flashigt att ligga på spaning och gripa någon för brott (polis, chef lokalt 

förankrad polis).

Åtgärdsplan

Unika åtgärdsplaner använder man sig av i delprojekt 1. I delprojekt 2 använde man inte 
åtgärdsplaner under hösten 2011. Efter ”nystarten” i februari 2012 har man inte haft 
några individärenden och därför inga åtgärdsplaner. I delprojekt 1 använder man sig av 
de åtgärdsplaner som fi nns i Rikspolisstyrelsens checklista. Det fi nns ingen övergripande 
person med ansvar för dessa åtgärdsplaner utan ansvaret för åtgärdsplanerna har delats 
mellan tre socialsekreterare, varav en är utbildad i Savry. Åtgärdsplanerna fokuserar på 
konkreta och kortsiktiga målsättningar. Både professionella, vårdnadshavare och SIG-
deltagaren kan få ansvarsområden i åtgärdsplanen. Ett exempel på ett ansvarsområde 
kan vara att SIG-deltagaren ska lämna urinprov, närvara i skolan eller förändra sin attityd 
mot polisen. Det ska vara enkelt och tydligt att se om en åtgärd i åtgärdsplanen uppfylls 
eller inte. Fördelen med detta är enligt informanterna att det blir tydligt om SIG som 
metod fungerar eller inte. Det blir även lättare att följa upp verksamheten om man har 
målsättningar som är mätbara. Det ska vara tydligt i åtgärdsplanen vem som är ansvarig för 
att åtgärden genomförs och vem som ansvarar för att följa upp åtgärden. Åtgärdsplanernas 
målsättningar följs upp varje gång ett möte hålls och revideras då efter behov.



115

Fortlöpande motivation till samtycke

Man har fortlöpande tagit in SIG-deltagare under året. Beslut om vilka individer som ska 
erbjudas SIG tas i beredningsgruppen. Där diskuteras avidentifi erade personer och det 
tas ställning till om de tillhör målgruppen för SIG. Alla som ingår i beredningsgruppen 
kan aktualisera en potentiell deltagare. Om man i beredningsgruppen bedömer att en 
person är målgruppen så är det den professionella som har en relation till den unge som 
tillfrågar om samtycke, det vill säga den som vet vem den unge är. I maj 2012 uttrycker 
informanterna att man inte är nöjd med de antal SIG-deltagare man har utan att man 
skulle vilja ha fl er SIG-deltagare att arbeta med.

Utfall 

Målsättning

Man har i Örebro inte satt upp några formella målsättningar för arbetet med SIG. För 
delprojekt 1 delger informanterna vid besök i Örebro att målsättningen under projekttiden 
är att bygga upp en modell för att snabbt kunna sätta in en åtgärd mot en ungdom när 
den visar sig motiverad till att ändra livsstil. Målsättningen är att bygga upp en modell 
som sedan kan användas i hela Örebro kommun. En annan målsättning har varit att 
bygga upp en samsyn mellan polis och socialtjänsten gällande ungdomar och kriminalitet. 
Informanterna för delprojekt 2 säger att deras målsättning har varit att bygga upp en 
modell för samarbete och en modell för att arbeta med personer på individnivå. Att 
identifi era kriminella ungdomar har inte varit någon målsättning med SIG i Vivalla.

Informanternas beskrivning av utfall

Informanterna anser att de individuella målsättningar som satts upp i åtgärdsplanerna till 
stor del uppfyllts bland de SIG-deltagare som fortsatt sin medverkan i SIG. Dessa SIG-
deltagare har hållit sig till åtgärdsplanen vilken man tror beror på att de varit delaktiga 
i utformningen. En motgång i projektet har varit de SIG-deltagare som dragit tillbaka 
sitt samtycke och hoppat av projektet samt att man inledningsvis hade svårt att få in 
samtycken från potentiella SIG-deltagare.
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6. Analys av den principiella programteorin 
och de lokala projektbeskrivningarna

I det förra kapitlet beskrevs de tolv lokala SIG projekten utifrån mallen för den principiella 
programteorin. I detta kapitel ska den lokala och den nationella nivån analyseras: arbetar 
man på den lokala nivån utefter den idé som fi nns på den nationella nivån? Kapitlet kan 
därmed svara på hur den nationella och den lokala nivån förhåller sig till varandra samt 
hur de olika lokala projekten förhåller sig till varandra. Jämförelsen börjar i brytningen 
mellan det nationella projektet och de lokala, det vill säga i den process då den nationella 
och den lokala nivån involveras med varandra.

Initieringsfas 
Enligt regeringsuppdraget skulle Rikspolisstyrelsen initiera mellan sex och tolv lokala 
pilotverksamheter, varav ett område med brett utanförskap i varje storstadsområde 
(Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala). Rikspolisstyrelsen kontaktade dessa 
kommuner som efter kommunikation kunde utse en lämplig stadsdel att involvera, 
vilket resulterade i följande fyra stadsdelar: Gottsunda, Hyllie, Spånga-Tensta och Västra 
Hisingen. I Västra Hisingen pågick även en parallell process där socialtjänsten intresserat 
sig för projektet ovetande om den process som pågick inom den centrala förvaltningen. I 
tre av pilotområdena kom initiativet gemensamt från polis och socialtjänst, i två av fallen 
från lägre tjänstemannanivå (Borlänge och Lund) och i ett fall från högre tjänstemannanivå 
(Södertälje). I Karlskrona och Linköping kom initiativet till att delta i pilotverksamheten 
för SIG från polisen. I Örebro kom initiativet från Örebros förebyggande råd (ÖreFÖR). 
Boden kontaktades av Rikspolisstyrelsen och tillfrågades om de hade intresse att delta i 
projektet. Bakgrunden till detta var att ge pilotverksamheten geografi sk och storleksmässig 
spridning. I Botkyrka fanns bland de informanterna vi träffade från polisen och 
socialtjänsten en viss osäkerhet angående vem som tagit initiativet till att de skulle delta i 
pilotverksamheten. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det i inget fall varit socialtjänsten enskilt som 
tagit initiativ till att delta i projektet. I tre områden tog socialtjänst och polis gemensamt 
initiativ till att delta i pilotverksamheten. I två områden var det polisen enskilt som 
tog initiativ. Fyra stadsdelar involverades som utanförskapsområden, efter att ha blivit 
föreslagna av den centrala förvaltningen i kommunen. I ett område tog det förbyggande 
rådet initiativ.

Åtagande

Enligt den principiella programteorin så ska kommun och polismyndighet underteckna ett 
åtagande för att det ska bli tydligt vad som krävs av de båda aktörerna. I samtliga pilotområden 
har ett åtagande undertecknats av kommunstyrelsens ordförande och länspolismästaren 
eller personer med snarlik befattning. I några fall avviker undertecknandet av åtagandet. 
I Borlänge har även skolan skrivits in i avtalet. Man har därmed avtalat att gymnasiechef, 
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grundskolechef, chefen för elevhälsan samt chefen för kommunens ungdomsenhet 
där fältfritidsledarna är organiserade, ska ingå i ledningsgruppen. I Gottsunda blev 
undertecknandet av åtagandet fördröjt på grund av de interna motsättningar som där 
fanns. Åtagandet undertecknades i Gottsunda den 7 oktober 2011. I Lund valde man att 
utöver åtagandet upprätta ett avtal som reglerade kommunens interna ansvarsfördelning 
gällande pilotverksamheten för SIG. Man kan konstatera att den nationella och de lokala 
projektbeskrivningarna på denna punkt stämmer bra överens. Alla pilotområden har 
undertecknat åtagandet.

Initialt urval

Enligt den principiella programteorin så ska det initiala urvalet gå till så att polisen 
först sammanställer en lista över potentiella SIG-deltagare. Denna lista ska sedan 
överlämnas till socialtjänsten i ett samlat förslag. Socialtjänsten ska sedan utifrån den 
från polisen översända listan välja ut de ungdomar och unga vuxna som initialt ska ingå 
i pilotverksamheten. Det är socialtjänsten som slutligen avgör vilka som ska tillfrågas 
om samtycke. Det initiala urvalet ska med andra ord vara ett samarbete mellan polisen 
och socialtjänsten. I nio av pilotområdena var både socialtjänst och polis involverade i 
det initiala urvalet (Boden, Botkyrka, Hyllie, Karlskrona, Linköping, Lund, Södertälje, 
Västra Hisingen och Örebro). I dessa pilotområden har alltså polisen sammanställt en 
lista som överlämnats till socialtjänsten i enlighet med den principiella programteorin. I 
två av dessa områden har de namn som slutligen tillfrågats enbart kommit från den ena 
partens lista. I Karlskrona valde socialtjänsten bort samtliga namn på polisens lista, och 
gjorde ett eget urval av personer som sedan tillfrågades. I Västra Hisingen gjorde man 
tvärtom, man valde att tillfråga samtliga personer på polisens lista, och lade alltså inte till 
några egna namn. I tre pilotområden har socialtjänsten gjort det initiala urvalet själva, 
utan att basera detta urval på polisens lista. I Gottsunda sammanställde polisen en lista, 
men denna lista nådde inte socialtjänsten. Socialtjänsten gjorde därmed ett eget urval. I 
två pilotområden har man valt en annan struktur för urvalet: man sorterade ut personer 
som man tyckte kunde passa målgruppen för SIG bland de personer som kommer till 
socialtjänstens kännedom i det ordinarie arbetet (Borlänge och Spånga-Tensta). När en 
person kommer till socialtjänstens kännedom görs det i dessa områden en bedömning 
om personen tillhör målgruppen för SIG eller inte, vilket avgör om han eller hon ska bli 
aktuell för SIG. Socialtjänsten gör med andra ord inget urval utifrån en lista från polisen. 
Polisen i Borlänge sammanställde i och för sig en lista men denna användes inte, utan 
istället ändrade man rutinerna för det initiala urvalet, till det ovan beskrivna. 

Rikspolisstyrelsen angav fyra kriterier som polisen bör basera sitt urval på: (1) den unges 
ålder, (2) ålder för debutbrott, (3) brottets karaktär samt (4) brottens frekvens. Vi bortser 
initialt från kriteriet ålder som vi kommer att behandla separat längre fram och undersöker 
vilka områden som använt sig av de andra tre urvalskriterierna som Rikspolisstyrelsen 
föreslagit. Fem pilotområden har inte alls använt sig av dessa kriterier (Borlänge, 
Botkyrka, Gottsunda, Hyllie, och Spånga-Tensta). De andra sju pilotområdena har i 
olika utsträckning använt sig av Rikspolisstyrelsens kriterium. Enbart i ett pilotområde, 
Södertälje, har polisen baserat sitt urval på samtliga tre kriterier, nämligen brottsfrekvens 
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(fyra anmälda brott eller fl er det senaste året), brottets karaktär (strategiska brott) och 
ålder för debutsbrott (tidig debut). I fyra områden baserade polisen sitt urval på två av 
de tre nämnda kriterierna. I Boden använde sig polisen av brottsfrekvens och brottets 
karaktär (strategiska brott) i urvalet. I Linköping baserade polisen sitt urval på frekvens 
(brottsbelastning) samt karaktär (strategiska brott). I Lund baserade man det på frekvens 
(fyra anmälda brott eller fl er senaste året) och karaktär (minst ett strategiskt brott). I Örebro 
baserades urvalet på frekvens (brottsbelastning) och ålder för debutbrott (tidig debut). 
Två av pilotområdena baserade urvalet på ett av Rikspolisstyrelsens kriterier, nämligen 
frekvens (Västra Hisingen och Karlskrona). Man kan konstatera att pilotområdena i 
relativt liten utsträckning baserat sitt initiala urval på de riktlinjer som Rikspolisstyrelsen 
ställt upp. Man har istället eller parallellt baserat urvalet på en rad andra kriterier, till 
exempel: nyckelpersoner inom kriminella nätverk, störning av ordning, kamratumgänge, 
sociala förhållanden och inställning till brotten. 

När det gäller socialtjänstens urvalskriterium så anges det enligt den principiella 
programteorin enbart ett kriterium: ålder för debutbrott. Enbart tre pilotområden har 
uttryckt att de använt sig av detta kriterium när de gjorde det initiala urvalet (Botkyrka, 
Södertälje och Örebro). Istället eller parallellt med detta kriterium har man använt en 
rad andra kriterium, till exempel brottsbelastning, strategiska brott, skolsituation, återfall 
i brott, kriminella syskon, möjligheten att få in samtycke, riskfaktorer i hemmet, sociala 
förhållanden, den unges motivation, vem man ”känt mest oro” för, inte så långt gången 
kriminalitet eller långt gången kriminalitet. De fl esta områden har med andra ord gjort ett 
urval som avviker från den principiella programteorin. Gällande ålder som ett kriterium 
för det initiala urvalet så fi nns två olika riktlinjer som påverkar detta. För det första är 
hela pilotprojektet SIG avgränsat till målgruppen barn och unga vuxna i åldern 15-25 
år. Sedan anger Rikspolisstyrelsen att pilotområdena i det initiala urvalet kan börja med 
ungdomar i åldern 15-18 för att senare under projekttiden involvera äldre SIG-deltagare. 
Man kan konstatera att samtliga pilotområden varit kritiska till denna åldersavgränsning, 
särskilt den nedre åldersgränsen på 15 år. Samtliga pilotområden har uttryckt att de skulle 
vilja ta med deltagare som är under 15 år vilket många av pilotområdena också gjort. Läs 
mer om detta nedan under målgrupp. Gällande urvalets kriterier pekar Rikspolisstyrelsen 
ut vilka kriterier polisen och socialtjänsten bör basera det initiala urvalet på. Det bör 
dock uppmärksammas när man analyserar de tolv pilotområdenas urvalsprocess att 
enbart ett pilotområde använt sig av fast uppställde kriterier när det genomfört det initiala 
urvaletn, Västra Hisingen, där samtliga personer i området mellan 15 och 25 år som 
misstänkts för fem brott eller fl er det senaste året tillfrågades om samtycke. De andra 
elva projektområdena har gjort ett urval utifrån vagt defi nierade kriterier där man mer 
eller mindre ”handplockat” individer. En annan faktor som påverkat urvalet är att många 
områden varit i behov av att ytterligare avgränsa antalet personer efter urvalet. Det första 
urvalet resulterde i en lista på fl er personer än man har resurser att arbeta med. Många 
projektområden blev därmed tvungna att göra ytterligare en avgränsning. Detta andra 
urval har i samtliga fall baserats på subjektiva bedömningar, för att komma igång med  
verksamheten har man valt ett antal unga på vagt defi nierade grunder.
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att projektområdena till stor del genomfört det 
initiala urvalet enligt den process som den principiella programteorin föreskriver, det vill 
säga att polisens sammanställt en lista över potentiella deltagare för att sedan överlämna 
den till socialtjänstens som varit ansvariga för det slutgiltiga urvalet.  Gällande kriterierna 
för urvalet fi nns en större diskrepans mellan den principiella programteorin och de lokala 
projektbeskrivningarna. Socialtjänsten har i samtliga tolv pilotområden, i enlighet med den 
principiella programteorin, haft det slutgiltiga ordet över det initiala urvalet. Detta urval 
ska enligt den principiella programteorin baseras på en lista som polisen sammanställt, 
vilket skedde i nio av de tolv pilotområden. I tre av pilotområdena genomförde 
socialtjänsten ett urval utan att basera det på polisens lista. Gällande polisens kriterier 
för urvalet så fi nns en stor diskrepans mellan de lokala projektbeskrivningarna och den 
principiella programteorin: två pilotområden använde ålder för debutbrott som kriterium, 
fyra pilotområden använde brottets karaktär som kriterium och sju områden använde 
brottsfrekvens som kriterium. Enligt den principiella programteorin ska socialtjänsten 
använda ålder för debutbrott som kriterium, vilket enbart gjordes i tre pilotområden. 

Det går även att lyfta frågan om urval till en annan nivå och se i vilken grad pilotområden 
genomfört ett urval på hela populationen i pilotområdet eller utifrån en mer begränsad 
population. Det är inga pilotområden som i sin SIG-verksamhet arbetar med att 
identifi era personer i målgruppen för SIG (se vidare under utfall i detta kapitel), vilket är en 
förväntad effekt för pilotverksamheten. Detta gör att urvalet ofta begränsas till en mindre 
population. I vissa fall är urvalspopulationen enbart unga som kommit till socialtjänstens 
kännedom eller utifrån andra avgränsande kriterier. Någon mer omfattande ”scanning” av 
unga i målgruppen för SIG har ytterst sällan genomförts i pilotområdena. Detta medför 
antagligen att urvalet för det som slutligen hamnar i sociala insatsgrupper blir något 
godtyckligt och att många som skulle behöva en social insatsgrupp inte får det.  

Inhämta samtycke

Enligt den principiella programteorin ska socialtjänsten efter det initiala urvalet 
genomförts ”Ta kontakt med den aktuelle ungdomen (om den unge fyllt 18 år) och 
dennes vårdnadshavare (om den unge är under 18 år) för att motivera dem att lämna 
samtycke till informationsutbyte” (Rikspolisstyrelsen 2011c:7). Vid en överblick kan man 
konstatera att det i nio pilotområden uteslutande varit socialtjänsten som tillfrågat om 
samtycke. I Linköping tillfrågade polisen samtliga i det initiala urvalet. I Boden tillfrågades 
representanter från socialtjänst och polis tillsammans. I Södertälje tillfrågade lotsarna 
samtliga i det initiala urvalet, lotsarna är utbildade socionomer som är stationerade i 
polisens lokaler.

Mottagare
Vid uppföljningstidens start (första september 2011) fanns 23 SIG-deltagare med samtycke. 
Vid uppföljningstidens slut den 31 maj 2012 fanns det 91 offi ciella SIG-deltagare i de 
tolv pilotområdena. Det är en klar majoritet av SIG deltagarna som är killar. Vi sista 
uppföljningsmånaden, maj 2012, så fanns det 84 killar och 7 tjejer bland SIG deltagarna.
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Tabell 10. Det totala antalet officiella SIG-deltagare i de tolv pilotområdena under uppföljningsti-
den (första september 2011 till 31 maj 2012).
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Tabell 11. Det totala antalet officiella SIG-deltagare i de tolv pilotområdena fördelat efter kön.

Målgrupp

I den principiella programteorin identifi erades vissa variabler som ringar in målgruppen 
för SIG. För det första ålder: barn och unga vuxna i åldern 15-25 år ska involveras i 
projektet. Gällande åldersavgränsningen (15-25 år) så har samtliga tolv pilotområden varit 
kritiska mot denna. Den vanligaste kritiken är mot den nedre åldersgränsen på 15 år. För 
arbetet mot målgrupp A så anser en majoritet av pilotområdena att de skulle vilja arbeta 
mot yngre personer än 15 år eftersom det skulle öka chanserna att påverka personen i rätt 
riktning. Men även den övre åldersgränsen är många pilotområden kritiska mot. Enligt 
pilotområdena är personer som är motiverade att hoppa av kriminella nätverk ofta över 
25 år, då det kriminella livets baksidor börjat uppenbara sig. Sju pilotområden har också 
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tagit in personer utanför detta åldersspann i projektet. Främst har man tagit in personer 
under 15 år, vilket fem pilotområden har gjort (Botkyrka, Hyllie, Karlskrona, Lund och 
Örebro). Två av pilotområdena har tagit in SIG-deltagare över 25 år (Linköping och 
Västra Hisingen). Flest deltagare utanför åldersramarna fanns i december månad då det 
fanns 15 personer.
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Tabell 12. Den vanligaste åldern på SIG-deltagare är ålderskategorin 15-17 år, följt av 18-20 
åringar. 
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Tabell 13. Det totala antalet officiella SIG-deltagare i de tolv pilotområdena fördelat efter ålder.

Den andra variabeln är vilken målsättning som fi nns för den unges deltagande i SIG. Man 
kan konstatera att det fi nns två tydligt åtskilda målgrupper som baseras på målsättning 
för projektet: dels unga i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil (målgrupp A), och 
dels unga som vill hoppa av ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil (målgrupp 
B). Enligt den principiella programteorin ska pilotområdena inledningsvis fokusera på 
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åldrarna 15-18 år, vilket antagligen är personer i målgrupp A. Ser vi till SIG-deltagarna 
fördelat på målsättning så är målgrupp A också i klar majoritet.
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Tabell 14. Det totala antalet officiella SIG-deltagare i de tolv pilotområdena fördelat efter 
målgrupp.

En skiljelinje i skapandet av målgrupper blir om de unga är i riskzonen för att rekryteras 
till kriminella nätverk eller i riskzonen för kriminell livsstil. Detta avgörs av den lokala 
brottsligheten. Hur många personer som kan bli aktuella i varje pilotområde ”avgörs 
av hur många ungdomar som är i riskzon att utveckla en kriminell livsstil eller som vill 
hoppa av ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil på orten” (Rikspolisstyrelsen 
2011c:10). Som vi tidigare skrivit så menar fyra av pilotområdena att de inte har några 
kriminella nätverk i området (Boden, Borlänge, Gottsunda och Karlskrona). Det görs 
även strategiska avvägningar som avgränsar och defi nierar målgrupperna lokalt. I Spånga-
Tensta har man strategiskt valt att inte rikta in verksamheten mot de som har långt gången 
kriminalitet eller som är involverade i kriminella nätverk utan man ville stoppa de som 
var på väg mot en sådan utveckling. Även i Hyllie har man valt att inte rikta in projektet 
mot de allra mest kriminella eller de som är mest involverade i kriminella nätverk. Man 
gjorde här bedömningen att det skulle vara omöjligt att få samtycke från dessa personer. 
I Botkyrka och Södertälje är däremot målgruppen för SIG uttryckligen personer med 
hårdare kriminell belastning och anknytning till kriminella nätverk. 

En faktor som inte den principiella programteorin tar upp, men som påverkar målgruppen 
för SIG radikalt, är faktumet att deltagande i SIG förutsätter att den unge ger samtycke 
till att myndigheter får dela information med varandra utan att ta hänsyn till sekretessen. I 
denna utvärdering har det konstaterats att många pilotområden har haft svårigheter i att få 
målgruppen för SIG att lämna samtycke. Att kriminella ungdomar inte vill att myndigheter 
ska ha möjlighet att dela information är inte oväntat, men detta faktum behandlas mycket 
sparsamt i de dokument som fi nns knutna till projektet. Hur har då detta samtyckeskrav 
påverkat pilotverksamheten för SIG? För det första så har fl era områden redan innan man 
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börjat tillfråga om samtycke gjort strategiska val att inte tillfråga de med tyngst kriminalitet 
eller starkast koppling till kriminella nätverk, eftersom man anser sig veta att dessa 
personer inte kommer samtycka. Det skulle därmed vara slöseri med resurser att arbeta 
motiverande mot dessa. Man har därmed valt att välja bort den målgrupp man egentligen 
skulle vilja rikta in verksamheten mot, den målgrupp som ligger närmare den principiella 
programteorins målgrupp, det vill säga unga som ligger mycket nära att rekryteras till 
kriminella nätverk eller en kriminell livsstil. Istället har man fått välja ungdomar som är 
längre bort i ytterkanterna av denna riskzon. Som vi sett ovan har man i till exempel 
Hyllie och Spånga-Tensta gjort sådana prioriteringar. För det andra så har man i några 
pilotområden haft stora bekymmer med att få in samtycken, från den primära målgrupp 
man har för pilotverksamheten, till exempel har Lund och Örebro (Vivalla) i uppföljningar 
och rapporter meddelat att de har bekymmer med att få in samtycken. Pilotområden som 
haft svårigheter med samtycken har då istället behövt ändrat sin målgrupp för projektet 
eller haft väldigt få deltagare i sin verksamhet. 

Den principiella programteorin pekade ut ålder (15-25 år) samt målsättning (Målgrupp A: 
unga i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil, samt målgrupp B: unga som vill hoppa 
av ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil) som variabler för målgruppen för SIG. 
Fem pilotområden tog in SIG-deltagare yngre än 15 år (Botkyrka, Hyllie, Karlskrona, 
Lund och Örebro) och två pilotområden tog in SIG-deltagare äldre än 25 år (Linköping 
och Västra Hisingen). Samtliga pilotområden arbetade med målgrupp A, medan enbart 
sju områden arbetade mot målgrupp B. Utöver detta gav Rikspolisstyrelsen relativt stor 
frihet till områden att själva defi niera sin målgrupp utifrån lokala förutsättningar. Det fi nns 
tolkningsmöjligheter i begrepp som ”riskzon för att utveckla en kriminell livsstil” eller 
”vill hoppa av ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil”. Pilotområden har därmed 
utifrån resurser, befi ntliga kriminella strukturer och strategiska avgränsningar skapat 
lokala målgrupper för SIG. Vår bedömning är att detta medfört en mycket heterogen 
målgrupp i de tolv pilotområdena.

Kapacitet

Enligt den principiella programteorin ska de lokala insatsgrupperna utformas utifrån 
vilken kapacitet man har i respektive kommun. Kapaciteten varierar mycket mellan de olika 
områdena. Lägst kapacitet anger Boden som menar att ungefär fyra SIG-deltagare är vad 
de har möjlighet att klara. Högst kapacitet har man i Borlänge som anger att man skulle 
kunna ha upp emot 40 SIG-deltagare. Vanligast är att ange fem SIG-deltagare som det 
man borde ha kapacitet att klara av, vilket fem områden anger (Hyllie, Karlskrona, Lund, 
Spånga-Tensta och Örebro). Västra Hisingen angav att de sex SIG-deltagare man hade i 
december 2011 var på gränsen av vad man klarade av resursmässigt, i januari 2012 hade 
man 10 SIG-deltagare. Linköping har mycket stor kapacitet, vid besök i april 2012 då de 
har 17 deltagare så menar de att de har kapacitet att ta in fl er SIG-deltagare men att det 
är svårt att ange ett övre tak. Botkyrka och Gottsunda anser att det är svårt att ange ett 
tak för hur många SIG-deltagare man har resurser för. Sammantaget kan man konstatera 
att det vanligaste är att ett projektområde säger sig ha kapacitet för cirka fem-sex SIG-
deltagare. 
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Slutprestation samarbete

Organisering av samarbetsstruktur

Enligt den principiella programteorin bör det fi nnas en eller fl era personer med ett 
övergripande ansvar för den sociala insatsgruppen på orten. Åtta av pilotområdena 
har en samordnare för SIG (Boden, Borlänge, Gottsunda, Hyllie, Linköping, Lund, 
Spånga-Tensta och Södertälje). Två av dessa områden har utöver samordnaren ytterligare 
personer som innehar någon form av övergripande ansvar: i Södertälje har man två 
lotsar och i Linköping har man två koordinatorer (150 procent tjänstetid). I Botkyrka 
har man valt att dela upp det övergripande ansvaret på en administrativ projektledare 
och tre delprojektledare. I Västra Hisingen har man en person med övergripande ansvar 
som kallas koordinator. I två områden har man ingen person med lika tydligt utpekat 
övergripande ansvar (Karlskrona och Örebro).

Enligt den principiella programteorin ska den sociala insatsgruppen ”vara en utförande 
och samordnande grupp som består av representanter från socialtjänst, polis, 
fritidsverksamhet och om möjligt, representant från skolan” (Rikspolisstyrelsen 2011c:4). 
Här avses alltså den operativa delen av SIG. För det första kan man konstatera att 
socialtjänst och polis deltar i samtliga de tolv sociala insatsgrupperna. Men det som är 
mest slående är att deltagandet från fritidsverksamhet är nästan obefi ntlig. Det är enbart i 
ett pilotområde som representanter från fritidsverksamhet deltar i SIG (Västra Hisingen). 
Skola deltar i den sociala insatsgruppen i sju områden (Borlänge, Botkyrka, Gottsunda, 
Lund, Södertälje, Västra Hisingen och Örebro). Flera pilotområden menar att skolan 
måste involveras på en högre hierarkisk nivå, när socialtjänsten försöker ta kontakt med 
skolan på lokal nivå så är det svårt. Detta eftersom skolorna är många, utspridda och 
eleverna ofta går i skola långt från hemmet. Skolan har dessutom ofta ont om tid och 
socialtjänsten vet inte vem på skolan man ska kontakta. När väl en kontakt etablerats så 
rapporterar likväl många pilotområden om ett bra samarbete med skolan.  De vanligaste 
övriga samarbetsparterna i de sociala insatsgrupperna, det vill säga den operativa delen 
av SIG, är barn- och ungdomspsykiatrin (fyra pilotområden), arbetsförmedlingen (fyra 
pilotområden), kriminalvård (fyra pilotområden), kontaktperson (två pilotområden) och 
HVB hem (två pilotområden). 

Knyta aktörer till projektet

Enligt den principiella programteorin är det socialtjänsten som ansvarar för att knyta 
berörda aktörer till SIG. I samtliga pilotområdena är socialtjänsten ansvarig för detta, även 
om de får stöd av andra myndigheter och att detta arbete till stor del sker inom ramen för 
till exempel en beredningsgrupp. I de pilotområden som har en övergripande samordnare 
är den personen ansvarig för att knyta aktörer till projektet. Vilka aktörer som behöver 
knytas till en social insatsgrupp styrs av SIG-deltagarens behov och önskemål varför det 
är svårt att avgöra om ett pilotområde varit framgångsrika i att knyta aktörer till sina 
sociala insatsgrupper. Om alla SIG-deltagare i ett pilotområde gått grundskolan så fi nns 
eventuellt inget behov av att involvera dem i samarbetsstrukturen för SIG. Samma sak kan 
sägas om till exempel kriminalvård, barn- och ungdomspsykiatrin och arbetsförmedling. 
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Däremot kan man se till vilka aktörer pilotområdena skulle vilja ha bättre samarbete med, 
men som de inte lyckats skapa detta med. Två aktörer återkommer när pilotområdena 
diskuterar vilka aktörer som inte samverkat i den grad man skulle vilja: landsting och skola. 

Anordna och delta i möten

I enlighet med den principiella programteorin ska det strategiska samarbetet när så är 
lämpligt, bygga på redan upparbetade samarbetsstrukturer. Så sker i de allra fl esta 
pilotområden. Vidare säger programteorin att den sociala insatsgruppen ska kalla in till 
möte minst en gång i månaden. För att förstå samarbete på individnivå inom SIG bör vi 
först diskutera hur det operativa samarbetet är organiserat i de tolv pilotområdena. Det 
fi nns två typer av sociala insatsgrupper bland de tolv pilotområdena. För det första ett 
arbetssätt där pilotområdena sätter ihop en social insatsgrupp för varje SIG-deltagare. 
Finns det till exempel fem SIG-deltagare i ett område så fi nns fem sociala insatsgrupper 
som samtliga har olika professionella deltagare och som är anpassade efter individen. När 
en ny SIG-deltagare kommer in i projektet så sätts en ny social insatsgrupp ihop. Det andra 
arbetssättet utgår ifrån en insatsgrupp av fast karaktär, det vill säga att samma deltagare 
deltar vid samtliga SIG-möten. De grupper som är av mer fast karaktär, tar ibland in andra 
aktörer vid behov, och individanpassar med andra ord även dem insatsgruppen, men med 
utgångspunkt från en fast grupp.

Bland de tolv pilotområdena är den individanpassade formen vanligast. Sju av de tolv 
pilotområdena använder sig av denna mötesstruktur. Fem pilotområden använder sig 
således av sociala insatsgrupper som inte i lika hög grad anpassas efter varje individ 
(Boden, Botkyrka, Hyllie, Linköping och Västra Hisingen). Istället är strukturen uppbyggd 
från en fast samarbetsstruktur, där både tid och professionella deltagare är förutbestämda. 
Det bör dock tilläggas att i samtliga dessa områden har det tagits in andra professionella 
i vissa fall. Hyllie har till exempel tagit med representanter från arbetsförmedlingen vid 
vissa tillfällen. I Botkyrka genomförs nätverksmöten initialt i SIG processen men efter det 
träffas den sociala insatsgruppen (här kallat utförargrupp) och består då huvudsakligen 
av samma professionella, även om man menar att man ibland tar in andra aktörer efter 
behov. Dessa fem områden utgår ifrån en fastare struktur för den operativa samarbete 
än de andra pilotområdena. Ofta är det samma personer som deltar vid mötena oavsett 
vilken SIG-deltagare det gäller. I vissa fall träffas man endast vid ett tillfälle och processar 
där samtliga SIG-deltagare. Har man en social insatsgrupp där man behandlar samtliga 
SIG-deltagare behövs färre möten än om man har en grupp per deltagare. 
Den principiella programteorin föreslår en form av arbetssätt som kan ses som en 
blandning av de två vi ovan beskrivit: en fast struktur för samarbete genom att man har 
en mötestid då samtliga SIG-deltagare ska avhandlas men att de professionella deltagarna 
byts ut beroende på vilken SIG-deltagare som ska avhandlas. Det fi nns likheter med de 
fem områden som använder en mer fast struktur för de sociala insatsgrupperna. Men 
att byta ut personal under en sammanhållen mötestid verkar inte vara en metod som 
något pilotområde tillämpar. Istället har de fl esta gått mot helt och hållet individanpassade 
sociala insatsgrupper som träffas vid olika mötestider, likt ett nätverksmöte. Den stora 
vinsten är här den individanpassning detta innebär, vilket är en grundläggande tanke för 
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SIG. Nackdelen är väl att antalet möten, med det administrativa arbete som följer med, 
kan vara betungande och kostsamt både för den person som ansvarar för att samla ihop 
till möten och för de som ska delta. 

Vi kan då utifrån resonemanget ovan analysera antalet möten inom SIG. Den sociala 
insatsgruppen ska enligt den principiella programteorin träffas minst en gång i månaden. I 
början av projekttiden var de strategiska mötena fl er än de operativa. Under projekttidens 
gång går de individinriktade möten om och blir fl er. Detta verkar rimligt, dels utifrån att 
en uppstart av ett projekt kräver många strategiska möten initialt, och dels utifrån att 
antalet SIG-deltagare ökat under projekttiden. Räknar man antalet individinriktade möten 
per SIG-deltagare så kan vi se att de individinriktade mötena sjunker under projekttiden.
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Tabell 15. Det totala antalet strategiska respektive individinriktade möten i de tolv pilotområdena 
under uppföljningstiden.



127

 

1 

0,7 

0,8 

0,3 

0,5 0,5 

0,6 0,6 0,6 

sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12

Individinriktade möten per deltagare 

Tabell 16. Det totala antalet individinriktade möten per SIG-deltagare i de tolv pilotområdena 
under uppföljningstiden.

Initialt under uppföljningstiden kan vi se att det hålls i genomsnitt ett individinriktat möte 
per deltagare. Vid uppföljningstidens slut hålls dock enbart 0,6 individinriktade möten per 
SIG-deltagare. Vad som är orsakerna till detta är svårt att tydligt peka ut. Möjligen kan det 
vara så att pilotområdena inte haft kapacitet att upprätthålla ett kontinuerligt samarbete 
när fl er och fl er SIG-deltagare tillkommit. 

Slutprestation individnivå 
Enligt den principiella programteorin ska en åtgärdsplan upprättas för varje SIG-
deltagare. Åtgärdsplanen ska vara unik för SIG sammanhanget och individuell för varje 
SIG-deltagare. I Åtgärdsplanen ska den unges samtliga insatser från olika myndigheter 
eller organisationer koordineras. Åtgärdsplanen ska vara detaljerad: ”i åtgärdsplanen ska 
också framgå vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska genomföra vad, när varje 
åtgärd ska vara genomförd och hur genomförandet ska dokumenteras. Det är också viktigt 
att fastställa ordningen mellan åtgärderna. Åtgärderna som genomförs för den unge ska 
följas upp av den sociala insatsgruppen” (Rikspolisstyrelsen 2011c:9). 

Om vi ser till de tolv lokala projektbeskrivningarna så kan vi konstatera att nio pilotområden 
har en åtgärdsplan som är unik för SIG och varje deltagare. I tre pilotområden har 
man inte åtgärdsplaner som är unika för SIG (Botkyrka, Hyllie och Västra Hisingen). I 
Borlänge använder man sig av unika åtgärdsplaner (enligt mallen från Rikspolisstyrelsen) 
de första två träffarna för att sedan föra in dessa i BBIC och använda sig av BBIC i det 
fortsatta SIG arbetet. I Botkyrka och Hyllie använder man BBIC genomförandeplaner 
även för SIG sammanhanget. I Västra Hisingen har SIG deltagarna olika sorters planer, 
till exempel BBIC samt en handlingsplan från skolhälsoteamet. 
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Om vi analyserar själva innehållet i åtgärdsplanen och undersöker i vilken utsträckning 
detta efterföljs ger det ett resultat enligt tabell 17. Analysen av åtgärdsplanerna har gjorts 
utifrån avidentifi erade åtgärdsplaner som inhämtats från de lokala projekten, förutom för 
Lund där informationen inhämtats via telefonintervju med ansvariga för åtgärdsplanen. 

(1) 
Åtgärd

(2)
Vem

(3)
När

(4) 
Dokumen-
tation

(5)
Ordning 

Boden x x - - -
Borlänge x x - - -
Botkyrka x x - - -
Gottsunda x x - - -
Hyllie x x x - -
Karlskrona x x x - -
Linköping x x - - -
Lund x x x - -
Spånga-Tensta x x x - -
Södertälje x x - - -
Västra Hisingen x x - - -
Örebro (Vivalla) x x - - -

Tabell 17. Enligt den principiella programteorin ska följande innehåll finnas i en åtgärdsplan: 
(1) ”vilka åtgärder som ska vidtas”, (2) ”vem som ska genomföra vad”, (3) ”när varje åtgärd ska 
vara genomförd”, (4) ”hur genomförandet ska dokumenteras” samt (5) ”Det är också viktigt att 
fastställa ordningen mellan åtgärderna” (Rikspolisstyrelsen 2011c:9).

Som vi ser så specifi ceras åtgärder och ansvarsfördelning (1 och 2) i samtliga åtgärdsplaner. 
I fyra pilotområden specifi ceras när varje åtgärd som beskrivs i åtgärdsplanen ska vara 
uppfylld (3). Däremot saknas det uppgifter i samtliga åtgärdsplaner angående: hur 
insatserna ska dokumenteras (4) samt i vilken ordning insatserna ska ges (5). I samtliga 
åtgärdsplaner verkar alla åtgärder som nämns genomföras parallellt, någon planering där 
man specifi cerar åtgärder som bör börja efter att en annan avslutats förekommer inte. Det 
specifi ceras inte heller hur åtgärderna ska följas upp, utan det verkar snarare vara standard 
att åtgärderna följs upp nästa gång den sociala insatsgruppen träffas och utöver detta 
specifi ceras inget ytterligare om uppföljning.

a) Om man ser till själva framtagandet av åtgärdsplanen så anger den principiella 
programteorin att åtgärdsplanerna ska tas fram enligt en mycket välstrukturerad och 
formell karaktär. Först tas ett utkast till åtgärdsplanen fram, sedan ska utkastet godkännas, 
varefter åtgärdsplanen ska processas och det ska säkerställas att nödvändiga beslut fattas, 
för att sedan genomföra de aktiviteter/insatser som fi nns beskrivna i åtgärdsplanen samt 
slutligen följa upp åtgärdsplanen. Sammantaget kan man konstatera att få pilotområden 
har arbetat så här välstrukturerat. Vårt intryck är att åtgärdsplanerna arbetas fram under 
själva SIG-mötena som en gemensam produkt för de som deltar. Vid nästa möte hör man 
sedan efter hur det gått sedan sist. 

b-e) Samtliga områden har som bekant beskrivit att de följer upp åtgärdsplanerna vid 
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varje möte. Uppföljning enligt metodboken kräver dock att man dokumenterar och 
sammanställer de erfarenheter som man får, när man vid ett möte sammanfattar hur det 
gått sedan sist. Även om man vid varje möte följer upp hur det har gått sedan sist får 
man ingen mer sammantagen bild av hur det går för SIG ungdomarnas målsättningar 
i åtgärdsplanen om man inte dokumenterar detta. De allra fl esta pilotområden hänvisar 
till att de vid pilotverksamhetens slut ska följa upp SIG deltagarnas åtaganden på ett mer 
sammantaget sätt. Väldigt få områden har arbetet upp en struktur där man följer upp 
verksamheten kontinuerligt som en del av fortlöpande SIG verksamhet. Ett undantag 
är till exempel Borlänge som följer upp SIG-deltagarna på ett mer sammantaget sätt var 
tredje månad. 

f) I samtliga pilotområden har man kontinuerligt tagit in SIG-deltagare under projekttiden. 
Som vi tidigare sett, i tabell 10, så har antalet SIG-deltagare ökat från 23 stycken i september 
2011 till 91 stycken i maj 2012.

Vilka insatser fick SIG-deltagarna under projekttiden
En annan relevant fråga, kopplat till individärenden och åtgärdsplanerna, är vilka insatser 
som SIG-deltagarna fi ck under projekttiden. Nedan i tabell 18 anges antalet nytillkomna 
insatser som inletts hos SIG-deltagarna under året. Första uppföljningsmånaden räknas 
samtliga insatser som nya, varför statistiken denna månad blir missvisande i förhållande 
till nästkommande månader. 

 

49

9
5

9 8
6

14

2

12

Totalt antal insatser

Tabell 18. Det totala antalet nytillkomna insatser som getts till SIG-deltagare under projekttiden 
per månad.

Fördelat på vilket typ av insats SIG-deltagarna fått kan vi se att antalet insatser i öppenvård 
är vanligast. Vi kan även se att socialtjänsten som ensam utförare är den vanligaste 
utföraren av insatser gentemot SIG-deltagare.
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20

7

2

7
5 4

9

2
56

2 3 2 2 2
4

0
2

23

0 0 0 1 0 1 0

5

Insatstyper

Antal insatser i öppenvård Antal insatser i slutenvård

Antal tillsyns! och kontrollinsatser

Tabell 19. Det totala antalet nytillkomna insatser som getts till SIG-deltagare under projekttiden 
per månad, fördelat på typ av insats.

 

35
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11

2

9
3 5

0 1 2 0
3

0 2

Insatser och utförare

Antal insatser med socialtjänsten som ensam utförare

Antal insatser med annan utförare

Tabell 20. Det totala antalet nytillkomna insatser som getts till SIG-deltagare under projekttiden 
per månad, fördelat på utförare.

I relation till antalet insatser som inletts för målgruppen bör man även ha i åtanke att mycket 
av det innehåll som koordineras i åtgärdsplanerna, inte är formaliserade insatser från olika 
myndigheter, utan snarare informella överenskommelser mellan de professionella, SIG-
deltagaren och vårdnadshavare, till exempel att den unge ska vara hemma en viss tidpunkt 
eller inte bete sig oförskämt när den blir visiterad. Sociala insatsgrupper har inte enbart 
blivit en samarbetsform för att koordinera formella insatser. När sociala insatsgrupper 
kommer att koordinera allt större del av de ungas liv, så är det viktigt att de unga själva är 
involverade i besluten.
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Utfall 
Enligt den principiella programteorin så fi nns det dels målsättningar eller förväntade 
effekter under tiden för pilotprojektet (punkt 1) och dels mer långsiktiga målsättningar 
(punkt 2). Föremål för denna utvärdering är de målsättningar som fi nns för projekttiden 
och vi kommer i detta avsnitt inte behandla de mer långsiktiga målsättningarna eftersom 
de även vid skrivande stund fi nns i framtiden.

Förväntade effekter för pilotverksamheten

Enligt den principiella programteorin fi nns två målsättningar med pilotprojektet. För det 
första att utveckla samarbetsformer kring unga i riskzonen att rekryteras till kriminella 
nätverk eller utveckla en kriminell livsstil och kring personer som vill hoppa av kriminella 
nätverk (här kallad målsättning 1). Den andra målsättningen är att kartlägga och identifi era 
unga i riskzonen (här kallad målsättning 2). Vi ska inleda denna analys med att se om 
dessa nationella målsättningar överensstämmer med den lokala nivåns målsättningar med 
pilotprojektet. 

Målsättningar

Det är enbart två pilotområden som har ställt upp egna offi ciella målsättningar för 
deras deltagande i pilotprojektet för SIG (Botkyrka och Södertälje). I båda fallen är 
det nedskrivna målsättningar som återfi nns i kommunernas projektplaner för SIG. 
Botkyrka har ställt upp tolv målsättningar för deras projektdeltagande. Flera av Botkyrkas 
målsättningar överensstämmer med målsättning 1, att utveckla samarbetsformer. 
Exempel på målsättningar som överensstämmer med denna målsättning är följande, 
som ska vara uppfyllda när pilotprojektet avslutats: ”Skapat en fungerande samverkan 
mellan socialtjänst, polis och skola genom två av de lokala samarbetsgrupperna inom 
Kraftsamling”, ”Ökat polisens respektive socialtjänstens kunskap om varandras uppdrag, 
insatser, ansvar och juridiska förutsättningar”, ”Skapat en fungerande samverkansgrupp 
mellan socialtjänst, polis och kriminalvården” samt ” Upparbetat ett samarbete med 
X-cons och Arbetsförmedlingen” (Botkyrka kommun 2011:5). Södertälje har ställt upp 
tre offi ciella målsättningar, varav en överensstämmer med den principiella programteorins 
målsättning 1, att utveckla samarbetsformer: ”Mål: Att samarbete mellan skola, socialtjänst 
och polis stärks kring målgruppen” (Södertälje kommun 2011:22). Varken Botkyrka 
eller Södertälje har däremot målsättningar som överensstämmer med målsättning 2, att 
identifi era ungdomar i riskzonen för kriminalitet. Bland pilotområdena som inte ställt 
upp några offi ciella målsättningar fi nns det lokala målsättningar som man diskuterat 
fram muntligt antingen socialtjänst och polis tillsammans eller var för sig. Om vi jämför 
dessa inoffi ciella målsättningar med den principiella programteorin så kan man konstatera 
att fem av de återstående tio pilotområdena framhåller målsättning 1, att utveckla 
samarbetsformer, som en lokal målsättning (Karlskrona, Lund, Spånga-Tensta, Västra 
Hisingen och Örebro). Inget av pilotområdena framhåller däremot målsättning 2 som 
något man haft som målsättning på det lokala planet. 
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Gällande de målsättningar som går utöver de som fi nns i den principiella programteorin 
så kan man konstatera att de fl esta av områdenas målsättningar handlar om att utveckla 
organisationen eller arbetssätt. Två pilotområden har som målsättning att deras SIG-
verksamhet ska permanentas i området (Borlänge och Gottsunda). I Linköping är 
målsättningen att utveckla alternativa insatser för ungdomar i riskzonen eftersom de 
känner att de ordinarie insatser som olika myndigheter har inte ger effekt på denna 
målgrupp. I Spånga-Tensta är en målsättning att kartlägga vad olika myndigheter och 
organisationer kan göra för SIG målgruppen, det vill säga vad de har för insatser, något 
man i dagsläget inte har så bra koll på. I Örebro är en målsättning att utveckla en modell 
för snabba insatser för kriminella ungdomar. Enbart i tre områden riktar sig de lokala 
målsättningarna mot målgruppen för SIG, det vill säga de unga. I Hyllie säger man att 
målsättningarna med projektet är att uppfylla de individuella målsättningar som fi nns i SIG 
deltagarnas åtgärdsplaner, några mer övergripande målsättningar fi nns inte för projektet. 
I Lund är målsättningen att stoppa etableringen av kriminella grupperingar i kommunen, 
det vill säga en målsättning som överensstämmer med de mer långsiktiga målsättningarna 
i den principiella programteorin. I Karlskrona är en målsättning som socialtjänsten har att 
alla SIG-deltagare ska få godkända betyg i skolan. 

Sammanfattningsvis kan man säga att majoriteten av pilotområdena på något vis 
arbetar mot den principiella programteorins målsättning 1, det vill säga att utveckla 
samarbetsformer kring målgruppen eller någon snarlik form av organisations- eller 
metodutveckling. Målsättning 2, att kartlägga och identifi era unga i riskzonen, är däremot 
obefi ntlig som målsättning på det lokala planet. Alla pilotområden har i olika omfattning 
gjort någon slags kartläggning inför det initiala urvalet, men utöver detta har målsättningen 
inte funnits på det lokala planet i något pilotområde. 

Informanternas beskrivning av utfall

Vid besök i pilotområden under våren 2012, det vill säga när tiden för projekttiden började 
lida mot sitt slut, frågade vi representanter från polis och socialtjänst vad de ansåg om 
utfallet av pilotverksamheten: Vad såg de som framgångar och vad såg de som motgångar 
med SIG verksamheten? Här återges med andra ord pilotområdenas åsikter om positiva 
och negativa utfall för SIG verksamheten under projekttiden, vilket måste särskiljas från 
de sammantagna slutsatser om utfall vi som utvärderare presenterar längre fram.

Det fi nns tre kategorier av positiva utfall som pilotområdena beskriver att pilotprojektet 
för SIG fört med sig: (1) utveckling av samarbetsformer, (2) utveckling av arbetssätt eller 
metoder kring unga i riskzonen samt (3) förbättring av situationen för SIG deltagarna. 
Precis som när det gällde målsättningar, där de fl esta områden såg utvecklandet av 
samarbetsformer som den lokala målsättningen med projektet, så är det också på detta 
område som fl est anser sig gjort framgångar under projektet. Åtta av områdena beskriver 
att de upplevt framgångar i utvecklandet av samarbetsformer under projekttiden, dock har det 
varierat ganska kraftigt vilken typ av samarbete man anser utvecklats och på vilket sätt den 
har blivit bättre. Det fi nns två olika kategorier för vilken typ av framgång man anser att 
pilotprojektet för SIG fört med sig när det gäller utvecklandet av samarbetsformer. För 
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det första att man utvecklat samarbetsformerna för samarbete kring individer. Som bekant 
har många pilotområden erfarenheter av tidigare samarbete mellan socialtjänst och polis 
på strukturell nivå, utvecklandet av samarbetsformer kring individer anser man vara en 
effekt av deltagandet i pilotprojektet för SIG. Fem pilotområden anser att SIG medfört 
att de utvecklat samarbetsformerna kring individer med de speciella förutsättningar 
som det medför (Botkyrka, Gottsunda, Karlskrona, Lund och Västra Hisingen). I till 
exempel Karlskrona och Lund hade man sedan tidigare redan ett effektivt samarbete 
mellan socialtjänst och polis, men SIG verksamheten har medfört att man utvecklat 
nya rutiner och former för att samverka kring enskilda individer. Den andra formen av 
samarbetsutveckling som pilotområdena anser vara en effekt av SIG är att man knutit nya 
aktörer eller konstellationer till arbetet med unga. Fyra pilotområden framhåller att det 
utvecklats sådana samarbetsformer under projekttiden. I Boden framhåller man som en 
framgång att samarbete med andra aktörer kring unga i riskzonen förbättrats tack vare SIG. 
Som exempel framhåller man att samarbete med arbetsförmedlingen förbättrats avsevärt. 
I Borlänge framhåller man utvecklingen av ett nytt samarbetes nivå som en effekt av SIG, 
nämligen den mellannivå som beredningsgruppen utgör. Denna nivå har tidigare inte 
funnits i Borlänge och har påverkat arbetet med unga i riskzonen i positiv riktning genom 
att det genererat en ökad kunskap kring vad olika myndigheter kan erbjuda målgruppen. 
I Botkyrka är utvecklandet av socialtjänstens interna samarbete kring SIG målgruppen en 
positiv målsättning som man anser att pilotprojektet för med sig. I Lund har SIG projektet 
medfört att ett gott samarbete mellan olika aktörer utvecklats i sammanhang utanför SIG 
eftersom de sett det samarbete som fi nns inom SIG som en god modell. Till exempel 
så har samarbete utvecklats mellan polisens ungdomsutredare och kontaktpoliser samt 
mellan socialtjänst och skola gällande de i yngre åldrar (0-13 år). Detta är exempel på en 
bieffekt som SIG medfört. I Linköping ser man en utveckling av arbetssätt som en effekt av 
SIG. En målsättning för pilotprojektet var att utveckla alternativa insatser för målgruppen, 
vilket man gjort, till exempel i form av ungdomsverksamhet som leds av en Imam. Dessa 
alternativa insatser anser man fallit väl ut. Slutligen anser fyra pilotområden att SIG förbättrat 
situationen för SIG deltagarna. Borlänge menar att kriminaliteten minskat för samtliga deras 
SIG-deltagare under projekttiden och att enbart två av nio SIG-deltagare återfallit i brott 
under projekttiden. Gottsunda menar att de märkt förbättringar i ungdomarnas situation 
vilket de tror beror på att SIG deltagarna får vara delaktiga i utformandet av sina egna 
målsättningar. I Södertälje känner man inte till någon kriminalitet sedan juni 2011 för 
åtta av deras nio SIG-deltagare. I Örebro anser man att de målsättningar som ställts upp 
i åtgärdsplanerna till stor del uppfyllts bland de ungdomar som inte hoppat av SIG under 
året.

Gällande motgångar under projekttiden så framträder två huvudtendenser: (1) 
samarbetsproblem samt (2) problem kopplade till samtycke och urval. I Borlänge upplever 
man samarbetsproblem i form av att det varit svårt att knyta skola och landsting till att 
samverka i projektet. Även Spånga-Tensta rapporterar om svårigheter att få skolan att 
samverka. I Västra Hisingen har man haft stora problem med att få med landstinget i 
projektet. I Gottsunda beskrivs en motgång vara att samarbete i SIG fortfarande i hög 
utsträckning är personbundet. I Karlskrona har samarbete i en social insatsgrupp havererat 
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på grund av olika åsikter kring om en ungdom bör placeras eller inte.  I Linköping anser 
man att man inte fått den målgrupp man kanske helst velat ha, samtycket har gjort att 
man fått rikta in projektet mot en mindre kriminellt belastad målgrupp. Lund anser det 
som en motgång att de inte gjort ett bra urval av SIG-deltagare eftersom man tycker 
man saknar instrument och riktlinjer för hur detta ska gå till. I Örebro är en motgång att 
man inte lyckts marknadsföra SIG på ett bra sätt och därmed inte fått in samtycken i den 
utsträckning man önskat.

Långsiktiga målsättningar

De mer långsiktiga målsättningarna för projektet är att förhindra nyrekrytering till 
kriminell livsstil samt och underlätta avhopp från kriminella nätverk eller kriminell livsstil. 
Om vi ska spekulera i om det nationella pilotprojektet föranlett några förändringar kan 
vi se till den statistik om brottsmisstankar som pilotområdena rapporterat in månadsvis. 
Det säger i och för sig inget angående nyrekrytering och avhopp men kan möjligtvis 
vara en indikator på i vilken grad en person är anknuten till kriminella nätverk eller har 
en kriminell livsstil. Detta är statistik som socialtjänsten rapporterat in till Ersta Sköndal 
Högskola, och statistikens tillförlitlighet är därmed avhängig att socialtjänstens rapporterat 
in korrekt statistik. Nedan kan vi se att det är svårt att utläsa ett tydligt utfall för den sociala 
insatsgruppens påverkan på SIG deltagarnas kriminalitet. De delgivna misstankarna 
pendlar upp och ned under hela uppföljningsperioden.
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21

3,8

Delgivna brottsmisstankar
totalt under uppföljningstiden

Tabell 21. Antalet av socialtjänsten inrapporterade delgivna brottsmisstankar per SIG-deltagare 
under uppföljningstiden.

Sammanfattning av analysen
Likheterna mellan den principiella programteorin och de lokala projektbeskrivningarna 
varierar kraftigt i programteorins olika delar. På vissa punkter fi nns det en mycket 
stor överensstämmelse mellan programteorin och de verksamheter som faktiskt ägt 
rum medan det på andra områden inte alls arbetats enligt programteorin. Några 
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områden bör lyftas fram där den nationella och den lokala nivån överensstämde bra: 
(1) hur arbetsfördelningen var vid det initiala urvalet av deltagare, (2) förekomsten av 
beskrivna åtgärder (3) ansvarsfördelning i åtgärdsplanerna samt (4) målsättningen att 
utveckla samarbetsformer. På några områden överensstämmer däremot den principiella 
programteorin och de lokala projektbeskrivningarna sämre med varandra: (1) kriterier 
för urvalet, (2) SIG deltagarnas ålder, (3) förekomsten av fritidsverksamhet och till viss 
del skola i det operativa samarbetet, (4) förekomsten av beskrivningar i åtgärdsplanerna 
om hur åtgärder ska dokumenteras, ordningen av insatser samt uppföljningen och (5) 
målsättningen att identifi era unga i riskzonen.

Initieringsfas

Den principiella programteorin säger inte hur urvalet och initieringen av de lokala 
pilotverksamheterna ska gå till, förutom att fyra utanförskapsområden ska involveras, 
vilket skedde efter att fyra stadsdelar förslagits av den centrala förvaltningen i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Uppsala. I tre områden har socialtjänst och polis gemensamt 
tagit initiativ till att delta i pilotverksamheten. I två områden är det polisen enskilt som 
tagit initiativ. I ett område tog det lokala brottsförebyggande rådet (samarbete mellan 
bland annat polismyndigheten och kommunen) initiativ. Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att det i inget fall varit socialtjänsten som ensam tagit initiativ till att delta i 
projektet samtidigt som de är ytterst ansvariga för projekten på lokal nivå.

Åtagande, urval och samtycke

Undertecknandet av åtagandena genomfördes enligt den principiella programteorin. 
Utvärderingen har visat att pilotområdena till stor del genomfört det initiala urvalet 
enligt den process som den principiella programteorin föreskriver, men att det gällande 
kriterierna för urvalet fi nns en större diskrepans mellan den principiella programteorin 
och de lokala projektbeskrivningarna. Socialtjänsten har i samtliga tolv pilotområden, i 
enlighet med den principiella programteorin, slutgiltigt bestämt vilka personer som ska 
tillfrågas om samtycke och erbjudas delta i sociala insatsgrupper. Detta urval ska enligt 
den principiella programteorin baseras på en lista som polisen sammanställt, vilket skedde 
i nio av de tolv pilotområdena. I tre av pilotområdena genomförde socialtjänsten ett urval 
utan att basera det på polisens lista. Gällande polisens kriterier för urvalet så fi nns en stor 
diskrepans mellan den lokala och nationella nivån: två pilotområden använde ålder för 
debutbrott som kriterium, fyra pilotområden använde brottets karaktär som kriterium och 
sju områden använde brottsfrekvens som kriterium. Enligt den principiella programteorin 
ska socialtjänsten använda ålder för debutbrott som kriterium, vilket enbart gjordes i tre 
pilotområden. Det bör även tilläggas att samtliga pilotområden utom ett använt mer 
subjektiva bedömningar och mer eller mindre handplockat individer som man anser 
passar för SIG projektet. I nio pilotområden var det enbart socialtjänst som tillfrågade 
om samtycke efter det initiala urvalet.

Mottagare

Den principiella programteorin pekade ut ålder (15-25 år) samt målsättning (Målgrupp A: 
unga i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil, samt målgrupp B: unga som vill hoppa 
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av ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil) som variabler för pilotverksamhetens 
målgrupp. Fem pilotområden tog in SIG-deltagare yngre än 15 år och två pilotområden 
tog in äldre SIG-deltagare än 25 år. Samtliga pilotområden arbetade med målgrupp A, 
medan enbart sju områden arbetade mot målgrupp B. Hur många SIG-deltagare som kan 
involveras ska avgöras av de lokala förutsättningarna. Den vanligaste kapaciteten ligger 
på att kunna ta mot mellan fyra och sex SIG-deltagare, vilket sju områden anger (Boden, 
Hyllie, Karlskrona, Lund, Spånga-Tensta, Västra Hisingen och Örebro). Den viktigaste 
faktorn som påverkar antalet SIG-deltagare är dock faktumet att SIG deltagarna måste 
ge samtycke till informationsutbyte för att bli offi ciella deltagare i projektet, vilket många 
pilotområden haft stora problem med.

Slutprestation samarbete

Enligt den principiella programteorin ska den sociala insatsgruppen bestå av representanter 
från socialtjänst, polis, fritidsverksamhet och skola. I samtliga pilotområden ingår 
socialtjänst och polis i den sociala insatsgruppen. I sju områden ingår skola i den sociala 
insatsgruppen. Det mest slående resultatet är dock avsaknaden av fritidsverksamhet, som 
enbart deltar i den sociala insatsgruppen i ett pilotområde. Övriga samarbetspartners 
inom SIG är: barn- och ungdomspsykiatrin (fyra pilotområden), arbetsförmedlingen 
(fyra pilotområden), kriminalvård (fyra pilotområden), kontaktperson (två pilotområden) 
och HVB hem (två pilotområden).  Många pilotområden har rapporterat in svårigheter 
med att få till samarbete med skola och landsting. Antalet strategiska samarbetsmöten är 
relativt konstant över projekttiden medan de individinriktade mötena nästan halverats 
under projekttiden. I september 2011 hade man i genomsnitt 1,0 individinriktat möte 
per månad och deltagare, medan denna siffra för maj 2012 var 0,6 möten. Frågan är om 
pilotområdena tagit in fl er SIG-deltagare än de haft kapacitet att arbeta med. Något som 
varit en skiljelinje i organiseringen av samarbetsstruktur är om man har särskilda sociala 
insatsgrupper, som anpassas för varje deltagare (sju pilotområden), eller har en social 
insatsgrupp som arbetar mot samtliga SIG-deltagare (fem pilotområden). 

Slutprestation individnivå 

Enligt den principiella programteorin ska man upprätta en åtgärdsplan för varje SIG-
deltagare. Åtgärdsplanen ska vara unik för SIG och sammanfatta SIG-deltagarens samtliga 
insatser och åtgärder. Nio pilotområden har unika åtgärdsplaner för SIG. Om vi ser till 
vad den principiella programteorin säger om innehållet så ska följande innehåll fi nnas i en 
åtgärdsplan: (1) ”vilka åtgärder som ska vidtas”, (2) ”vem som ska genomföra vad”, (3) 
”när varje åtgärd ska vara genomförd”, (4) ”hur genomförandet ska dokumenteras”, (5) 
”Det är också viktigt att fastställa ordningen mellan åtgärderna” samt (6) ”Åtgärderna som 
genomförs för den unge ska följas upp av den sociala insatsgruppen” (Rikspolisstyrelsen 
2011c:9). Mest slående är avsaknaden av punkt 4-6 sex i åtgärdsplanerna. Däremot 
återfi nns punkt ett och två i samtliga åtgärdsplaner, medan punkt tre, det vill säga 
tidsangivelser, är det enda som skiljer sig mellan olika insatsgrupper i åtgärdsplanerna: 
fem av tolv pilotområden anger tidsperspektiv för insatserna. Sammantaget kan man säga 
att de lokala åtgärdsplanerna inte är så detaljerade som den principiella programteorin 
föreskriver. 
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Utfall 

Målsättningarna under tiden för pilotverksamheten är två: att utveckla samarbetsformer 
kring unga i riskzonen att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla kriminell livsstil 
samt för personer som vill hoppa av kriminella nätverk (målsättning 1), samt att kartlägga 
och identifi era unga i riskzonen (målsättning 2). Inget av pilotområdena har arbetat aktivt 
med målsättning 2. Sju av pilotområdena uttrycker att de haft målsättning 1 som lokal 
målsättning för sitt projekt. Sammantaget kan man säga att överensstämmelsen mellan de 
nationella och de lokala målsättningarna är relativt låg. Istället har olika lokala målsättningar 
etablerats som går utanför de nationella målsättningarna för projektet. Exempel på 
målsättningar är att uppfylla SIG-deltagarnas målsättningar i åtgärdsplanen, godkända 
betyg i skolan, utveckla alternativa insatser för målgruppen samt kartlägga myndigheters 
insatser för målgruppen. Vad detta ger för konsekvenser för projektet som helhet är svårt 
att bedöma, men sannolikt skapar det en brokighet som kan försvåra ett sammantaget 
utvecklingsarbete på nationell nivå.
De lokala pilotområdenas egna uppskattningar av utfallet handlar mestadels om positiva 
utfall som kan kategoriseras i tre kategorier. För det första anser åtta pilotområden att SIG 
medfört lokal utveckling av samarbetsformer. För det andra anser fyra pilotområden att 
den sociala situationen och deltagarnas kriminalitet förbättrats. För det tredje anser ett 
område att SIG medfört en utveckling av arbetssätt kring unga i riskzonen. Gällande 
pilotområdenas uppskattning av negativa utfall så framträder två huvudtendenser: (1) 
samarbetsproblem samt (2) problem kopplade till samtycke och urval.

De långsiktiga målsättningarna med pilotverksamheten, att förhindra nyrekrytering och 
underlätta avhopp till respektive från kriminella nätverk eller kriminell livsstil, går inte 
att i nuläget uttala sig om. I statistiken över delgivna misstankar för SIG deltagarna fi nns 
inga tydliga trender att läsa av, utan antalet misstankarna pendlar upp och ned under hela 
uppföljningstiden.
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7. Har idén om sociala insatsgrupper förverk-
ligats lokalt?

Sociala insatsgrupper är till stor del ett nytt arbetssätt för både polis och socialtjänst. 
Arbetssättet skiljer sig därmed från traditionella arbetsformer för polisen och socialtjänsten 
gentemot målgruppen. Vad är det då som är unikt med SIG? Som vi kan se i den 
principiella programteorin så fi nns det två slutprestationer som skiljer arbetssättet i SIG 
från det ordinarie arbete. För det första samarbete på individnivå: att berörda aktörer, 
med hjälp av den unges samtycke, kan samverka och dela information med varandra 
i syfte att åstadkomma ett minskat kriminellt beteende. För det andra att varje SIG-
deltagares insatser med hjälp av en detaljerad åtgärdsplan gemensamt koordineras av 
den sociala insatsgruppen. Men utöver själva arbetssätten fi nns det ytterligare faktorer 
som skiljer arbetet med unga inom sociala insatsgrupper jämfört med ordinarie polis- 
och socialtjänstarbete; till exempel hur en ungdom selekteras till social insatsgrupp där 
processen för att välja ut unga ska vara ett samarbete mellan polis och socialtjänst utifrån 
defi nierade kriterier. 

I kapitel sex jämfördes den principiella programteorin med de lokala projektbeskrivningarna 
på olika områden som programteorin tar upp, till exempel urval, motivering av samtycke, 
samarbete och åtgärdsplan. Där framkom att den principiella idén om sociala insatsgrupper 
och praktiken i de lokala projekten sammanfaller på vissa punkter men inte på andra. 
Till exempel har de fl esta områden selekterat unga enligt den process som beskrivs i 
programteorin. Däremot har pilotområdena inte i så stor utsträckning beaktat de kriterier 
som Rikspolisstyrelsen ställde upp för det initiala urvalet. Syftet med detta kapitel är att 
fördjupa undersökningen om hur nära den principiella idén om sociala insatsgrupper 
pilotområden arbetar. Genom en fördjupad undersökning kan man diskutera modeller 
för ett framtida utvecklingsarbete av sociala insatsgrupper. Det bör betonas att denna 
kategorisering inte säger något om hur effektivt brottsförebyggande ett pilotområde 
arbetar. Det kan fi nnas pilotområden som har utvecklat egna former av sociala 
insatsgrupper som är relativt olikt den principiella programteorin, men som genererar 
ett bra brottsförebyggande arbete. Hänsyn till de lokala förutsättningarna måste här tas. 
Några tydliga trender vad gäller kriminaliteten i de tolv pilotområden är inte heller synliga 
(se Utfall i kapitel sex). Det går därmed inte att koppla arbetssätt till utfall i kriminalitet. 
Istället får analysen avgränsas till att undersöka om det fi nns pilotområden som arbetar 
nära den principiella idén om sociala insatsgrupper.

Utifrån resonemanget ovan har vi konstruerat kriterier som defi nierar vad vi uppfattar som 
kärnan i sociala insatsgrupper. Det bör tilläggas att det fi nns andra kriterier som kan sägas 
defi niera sociala insatsgrupper men där pilotområdena inte skiljt sig åt speciellt mycket 
(till exempel vilka kriterier man valt för urvalet av SIG-deltagare). Kategoriseringen av 
pilotområden gav följande resultat:
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A

Initialt urval av 

social-tjänst & 

polis

B

Individuell

SIG-grupp

C

Åtgärdsplan 

enligt RPS 

modell

D

Antal 

möten på 

individnivå

Totalt antal 

uppfyllda 

kriterier

Boden X 1

Borlänge X X 2

Botkyrka X X 2

Gottsunda X X 2

Hyllie X X 2

Karlskrona X X X 3

Linköping X 1

Lund X X X 3

Spånga-Tensta X X 2

Södertälje X X X 3

Västra Hisingen X 1

Örebro (Vivalla) X X 2

Tabell 22. Tabellen beskriver om pilotområden uppfyller de uppställda kriterierna. X betyder att 
pilotområdet uppfyller respektive kriterier.

För att uppfylla kriterierna krävs följande:

A. Har pilotområdet gjort ett initialt urval enligt den process som Rikspolisstyrelsen 

föreskriver?

Att polisen gjort ett särskilt urval av potentiella SIG-deltagare som de sedan lämnat över 

till socialtjänsten som sedan gjort ett eget urval utifrån denna lista. Det initiala urvalet ska 

alltså vara ett samarbete mellan polis och socialtjänst. Kriteriet anses inte uppfyllt om det 

är enbart en av myndigheterna som varit aktiva i urvalet av SIG-deltagare.

B. Har pilotområdet en individuell social insatsgrupp per SIG-deltagare?

Att man anpassat den sociala insatsgruppen för varje SIG-deltagare. Den sociala insats-

gruppen ska vara individanpassad vid varje tillfälle gruppen träffas för att kriteriet ska 

vara uppfyllt. Kriteriet anses inte uppfyllt om det finns en fast struktur för den sociala 

insatsgruppen som gäller för samtliga SIG-deltagare även om man i vissa fall tar med vissa 

andra aktörer.

C. Har pilotområdet en åtgärdsplan enligt de kriterier som Rikspolisstyrelsen ställt upp?

För att uppfylla detta kriterium ska pilotområden uppfylla minst tre av de fem kriterier 

som den principiella programteorin ställer på en åtgärdsplan. De fem kriterierna är: (1) 

”vilka åtgärder som ska vidtas”, (2) ”vem som ska genomföra vad”, (3) ”när varje åtgärd 

ska vara genomförd”, (4) ”hur genomförandet ska dokumenteras” samt (5) ”Det är också 
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viktigt att fastställa ordningen mellan åtgärderna” (Rikspolisstyrelsen 2011c:9). Att det är 

just tre av fem som ska uppfyllas beror på att kriterium ett och två uppfyllts av samtliga 

pilotområden medan inga pilotområden uppfyller kriterium fyra och fem. Det tredje krite-

riet blir därmed det särskiljande (se Individärenden under kapitel sex för utförligare analys).

D. Har pilotområdet haft kontinuerliga möten med SIG-deltagaren?

För att uppfylla kriteriet ska man haft minst fem individinriktade möten per månad. Vid 

en analys av de olika pilotområdenas antal individinriktade möten per månad kunde man 

se två distinkta kategorier. Dels de som haft 5,6 – 7,8 individmöten per månad, dels de 

som haft 1,2 – 3,8 individmöten per månad.

En kategorisering utifrån uppfyllda kriterier ger följande resultat:

3 uppfyllda kriterier 2 uppfyllda kriterier 1 uppfyllt kriterium
Södertälje

Lund

Karlskrona

Borlänge

Botkyrka

Hyllie

Gottsunda

Spånga-Tensta

Örebro

Västra Hisingen

Boden

Linköping

Tabell 23. Tabellen beskriver i vilken grad pilotområdena uppfyller de kriterium som sätllts upp.

Innan vi närmare undersöker de tre pilotområden som enligt kategoriseringen arbetar 
nära den principiella modellen för SIG så går det att utifrån kategoriseringen ovan dra 
slutsatsen att det återfi nns en stor variation i hur de tolv pilotområden arbetar med SIG. 
Vissa områden arbetar mycket nära socialtjänstens ordinarie arbete; istället för ett initialt 
urval erbjuder man SIG till personer som kommer till socialtjänstens kännedom och man 
använder en genomförandeplan som är vanlig inom socialtjänsten (BBIC) istället för att 
skapa en unik åtgärdsplan för deltagare i SIG. Man skapar inte helt individanpassade 
sociala insatsgrupper utan utgår ifrån en fast grupp av professionella och ungdomarnas 
kommunikation med den sociala insatsgruppen sker då främst via deras ordinarie 
socialsekreterare. Vissa andra kommuner har däremot skapat en verksamhet som skiljer 
sig ganska markant från hur socialtjänsten brukar arbeta mot denna målgrupp: man har 
skapat rutiner kring individuella åtgärdsplaner. Man har konstruerat olika individanpassade 
nätverk kring varje SIG-deltagare, man har lotsar eller samordnare som har ett övergripande 
ansvar och hjälper både SIG-deltagarna och professionella mellan mötena, och man har 
skapat nya metoder för att ta sig an målgruppen. 

Att skapa en organisation som skiljer sig från det ordinarie arbetet kräver ofta stora 
resurser. Flera pilotområden som valt att arbeta när socialtjänstens ordinarie arbetssätt har 
också hänvisat till resursbrister. Man har helt enkelt inte haft de resurser som krävs för att 
skapa en organisation som ligger i linje med den principiella idén om sociala insatsgrupper. 
Denna faktor är central. Ska man ha sociala insatsgrupper med ett arbetssätt som särskiljer 
sig från ordinarie arbete så måste frågan om resurser lyftas. Kategoriseringen har gjorts 
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för att lyfta fram några områden som kan vara intressant att fördjupa sig i. När vi i nästa 
avsnitt diskuterar deras arbetssätt som en modell för sociala insatsgrupper går diskussionen 
utanför de kriterier som ställts upp ovan till fördel för en bredare fördjupning och analys 
av att arbeta med sociala insatsgrupper.

Modeller för att utveckla de sociala insatsgrupperna
I Karlskrona, Lund och Södertälje har man konstruerat sociala insatsgrupper som är 
individanpassade utifrån varje SIG-deltagares nuvarande kontakter, behov och önskemål. 
Om SIG-deltagaren till exempel är i behov av arbete så kan arbetsförmedlingen kopplas till 
gruppen. Har SIG-deltagaren en kontaktperson knyts denna till den sociala insatsgruppen. 
Denna individuellt anpassade grupp är en förutsättning för att de insatser och åtgärder 
som ska planeras för den unge ska bli en gemensam produkt för samtliga inblandade 
aktörer som är relevanta för den unge. Detta synliggör förhållandet mellan den sociala 
insatsgruppen och åtgärdsplanerna. Om den sociala insatsgruppen är individuellt anpassad, 
så blir även åtgärdsplanen anpassad efter individen utifrån samtliga berörda aktörer. Här 
är det förstås av yttersta vikt att även den unge själv och vårdnadshavare involveras i 
processen. Åtgärdsplanen ska vara ett verktyg för att koordinera de olika myndigheternas 
eller övriga aktörers insatser och åtgärder medan respektive myndighets bedömningar 
och utredningar återfi nns i deras ordinarie system. Detta genererar en åtgärdsplan som är 
konkret och kortfattad till sin karaktär - ett koncentrat av aktörernas föreslagna insatser 
och åtgärder. Sambandet mellan den individanpassade sociala insatsgruppen och den 
gemensamma, kortfattade och konkreta åtgärdsplanen blir därmed tydlig. I Södertälje, 
Karlskrona och Lund återfi nns denna koppling där åtgärdsplanerna, som ett resultat av en 
individuellt anpassad social insatsgrupp, blir en gemensam produkt för samtliga berörda 
aktörer (även om man i Lund parallellt med en unik åtgärdsplan även använder BBIC på 
SIG-deltagarna). 
Men en individuellt utformad social insatsgrupp som kontinuerligt träffas för att 
samverka kring en gemensam åtgärdsplan är resurskrävande. Vissa andra pilotområden 
har uppfyllt kriteriet med en individuell social insatsgrupp och en därtill gemensam och 
detaljerad åtgärdsplan. Däremot har de inte lyckats leva upp till kravet på kontinuerliga 
träffar. För att lyckas kombinera individanpassningen med regelbundna och täta möten 
där man följer upp åtgärdsplanen krävs en välstrukturerad verksamhet. I de områden som 
planerar in SIG-möten ett åt gången tenderar mötena att förekomma mindre frekvent. 
I både Södertälje, Karlskrona och Lund är det operativa samarbetet väl strukturerad. 
Det innebär att till exempel mötestider för en enskild SIG-deltagare kan bokas in för en 
hel termin eller att mötena följer någon upparbetad struktur för samarbete. Det torde 
vara av yttersta vikt att samarbete och uppföljning av åtgärdsplanen genomförs tätt och 
regelbundet i en ung och kriminell människas liv. En intressant modell för att kombinera 
individanpassning och täta möten är den som föreslagits i Rikspolisstyrelsens checklista; 
det vill säga att man har möte för alla sociala insatsgrupper minst en gång i månaden 
vid samma tillfälle, men att deltagarna byts ut beroende på vilken SIG-deltagare som 
behandlas. Vissa professionella är möjligtvis med i fl era SIG-grupper och dessa kan då 
behandlas under en sammanhängande tid. Denna modell har dock inget av pilotområdena 
arbetat efter.
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Något som ytterligare utmärker Södertälje, Lund och Karlskrona är att samtliga 
områden arbetat mycket med att defi niera målgruppen för SIG. Huvudaktörerna har i 
inledningsskedet tillsammans lagt ner tid på att tydligt defi niera en målgrupp för projektet. 
Målgruppen måste slutligen alltid konkretiseras lokalt eftersom den är avhängig de lokala 
förutsättningarna. En tydligt defi nierad målgrupp underlättar fl era faktorer i själva 
organiserandet av projektet - till exempel hur urvalet ska genomföras, vilka aktörer kan 
vara aktuella att knyta till projektet, och vilka insatser som kan bli aktuella.

Om vi ska sammanfatta arbetet med sociala insatsgrupper i de tre pilotområden som lyfts 
fram kan vi konstatera att det fi nns några centrala faktorer som är avhängiga varandra. 
En välstrukturerad operativ samarbetsstruktur skapar förutsättningar att kombinera en 
individuell social insatsgrupp och en gemensamt framtagen åtgärdsplan med regelbundna 
och täta träffar.  Om detta arbetssätt kombineras med en tydlig defi nierad målgrupp och 
en modell för urval av unga borde det skapa goda förutsättningar för arbetet med sociala 
insatsgrupper.

En intressant slutsats är att samtliga dessa tre områden vid besök rapporterat om att 
man även innan haft ett mycket välutvecklat samarbete mellan socialtjänst och polis, som 
båda aktörerna varit nöjda med (läs mer om detta i respektive projektområdes lokala 
projektbeskrivning). Ett väletablerat samarbete redan innan verkar alltså ha skapat goda 
förutsättningar för att utveckla nya samarbetsformer, i detta fall sociala insatsgrupper, 
medan de som inte hade så utvecklat samarbete tenderat att bedriva sociala insatsgrupper 
nära socialtjänstens ordinarie arbetssätt. 
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8. Slutsatser

Mot bakgrund av den här presenterade utvärderingen av den nationella pilotverksamheten 
med sociala insatsgrupper (SIG) kan bland annat följande slutsatser läggas fram:

• Målsättningen med den nationella pilotverksamheten att utveckla lokala samar-
betsformer mellan i första hand polis och socialtjänst har uppfyllts i relativt hög 
grad.

• Den nationella pilotverksamhetens målsättning att identifiera unga i riskzonen 
har uppfyllts i mindre grad. Här måste samarbete mellan polis och socialtjänst 
utvecklas om målsättningen ska uppfyllas.

• De områden som sedan tidigare haft ett utvecklat samarbete har arbetat närmare 
den idé som Rikspolisstyrelse har om hur arbetet med sociala insatsgrupper bör 
bedrivas än de som har mindre av sådana erfarenheter.

• Urvalet av potentiella SIG-deltagare har gjorts utifrån mycket varierande och 
ofta vagt definierade kriterier.

• Många lokala pilotprojekt upplever stora problem med att få samtycken från 
potentiella SIG-deltagare. Mer fokus måste läggas på denna fråga.

• Det finns oklarheter kopplade till samtyckesblanketten. Det gäller vilka som ska 
få dela information och om det bör finnas en tidsgräns för samtycket.

• Många pilotprojekt upplever svårigheter i att samverka med skolan och lands-
tinget. Ansvariga för fritidsverksamheten inom kommunerna har i princip inte 
deltagit alls i samarbetet inom SIG. 

• En fråga för det fortsatta arbetet inom polis och socialtjänst med unga i riskzo-
nen är hur planeringen och resursfördelningen ska se ut mellan samarbete i form av 
SIG-grupper, andra former av samarbete, och respektive myndighets egna interna 
arbete.

• En betydande andel av det som koordinerats i SIG-deltagarnas liv har inte varit 
formella insatser utan snarare informella överenskommelser mellan professionella, 
vårdnadshavare och SIG-deltagare.

• Regeringens direktiv att verksamheten ska inriktas mot målgruppen unga 
mellan 15 och 25 år har ifrågasatts lokalt. Många pilotområden har även involverat 
personer utanför detta åldersspann i pilotverksamheten.

• Gällande pilotverksamhetens två långsiktiga målsättningar så har mest fokus 
lagts på att förhindra personer från att rekryteras till kriminell livsstil eller krimi-
nella nätverk. Få pilotområden har arbetat med personer som vill hoppa av krimi-
nella nätverk.
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Att utveckla lokala samarbetsformer och att identifiera unga i riskzonen
Den nationella pilotverksamheten har enligt projektplanen två förväntade effekter. För 
det första att utveckla ”…lokala samarbetsformer avseende insatser för unga i riskzon 
att utveckla en kriminell livsstil”, och för det andra att ”…öka möjligheten att identifi era 
de unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil eller vill lämna ett kriminellt 
nätverk” (Rikspolisstyrelsen 2011b:5). En slutsats från utvärderingen är att det fi nns 
ett tydligt mönster hos de tolv pilotområdena när det gäller de förväntade effekterna. 
Lokala samarbetsformer har utvecklats i de allra fl esta pilotområden, men nästan inga 
områden har på ett strukturerat sätt ökat möjligheterna att identifi era unga i riskzonen. 
De områden som sedan tidigare haft gott samarbete har visat sig kunna utveckla arbetssätt 
som mest överensstämmer med den principiella programteorin för sociala insatsgrupper, 
det vill säga arbeta närmast den idé som Rikspolisstyrelse har om hur arbetet med sociala 
insatsgrupper bör bedrivas.

I sju av pilotområdena har det varit en uttalad målsättning att utveckla lokala 
samarbetsformer; och åtta områden anser att de genom pilotverksamheten har utvecklat 
lokala samarbetsformer kring målgruppen. Däremot har inget pilotområde haft en 
uttalad lokal målsättning att identifi era unga i riskzonen. Vår bedömning är att detta inte 
varit något man fokuserat eller arbetat aktivt med, utan fokus har legat på att utveckla 
samarbetsformerna. Pilotverksamheten har med andra ord inte genererat någon ökad 
kunskap om vilka ungdomar som kan räknas vara i riskzonen att utveckla en kriminell 
livsstil i respektive pilotområde förutom den begränsade kunskap som det initiala urvalet 
gav. Det bör då tilläggas att det initiala urvalet i nästan alla pilotområden genomfördes 
på ett mer eller mindre osystematiskt sätt och utifrån vagt defi nierade kriterier. I princip 
handplockade de fl esta pilotområden en grupp ungdomar som man inom polisen och/eller 
socialtjänsten redan kände till och bestämde sig för att arbeta med dem. Pilotverksamheten 
har i detta avseende inte bidragit med någon mer genomgående kartläggning över unga i 
riskzonen eller unga kriminella i pilotområdena.

Däremot anser således många pilotområden att de varit framgångsrika i att utveckla 
lokala samarbetsformer. Flera områden rapporterar om att ”SIG-modellen” med 
samarbete på individnivå blivit så framgångsrik att andra områden inom socialtjänsten 
intresserat sig för den för deras samarbete med andra myndigheter, till exempel inom 
funktionshinderområdet. Andra pilotområden talar om samarbete på individnivå som 
embryot till ett helt nytt arbetssätt. De fl esta områden är överens om att samarbete på 
individnivå är det mest framgångsrika sättet att arbeta på gentemot målgruppen för SIG. 
En punkt som dock lyfts fram från polisens sida och som kan upplevas frustrerande 
är att polisen har en skyldighet att informera socialtjänsten om ungdomar som begår 
brott, medan socialtjänsten inte har samma skyldighet gentemot polisen; något som kan 
upplevas som en obalans när det gäller vilken information ”man sitter på”.

Urval av SIG-deltagare
Urvalet av potentiella SIG-deltagare har sett till den formella processen i princip följt 
den principiella mallen enligt Rikspolisstyrelsen. Däremot har kriterier för urvalet i liten 
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utsträckning gjorts utifrån de kriterier som Rikspolisstyrelsen ställt upp, och de kriterier 
man använt sig av har ofta varit vaga. Detta har lett fram till att de unga som involverats 
i pilotverksamheten med SIG är väldigt olika sinsemellan – både inom och mellan de 
lokala projekten. En central fråga i detta sammanhang är om det bör fi nnas en nationellt 
defi nierad målgrupp som skapar en tydlighet i projektet, eller om det i större utsträckning 
bör vara upp till varje lokalt område att själva defi niera sin målgrupp. I de kriterier som 
defi nieras i Åtagande (Rikspolisstyrelsen 2011b) och sett till målsättningarna för projektet, 
så defi nieras målgruppen strikt utifrån kriterier kopplade till kriminalitet. Utvärderingen 
indikerar att pilotområdena gjort ett urval utifrån bredare kriterier. Kriminalitet fi nns alltid 
med i bilden, men man kan även involvera personer som är ”stökiga”, eller ”har problem 
i skolan”. Att det faktiska urvalet här ser olika ut kan ha att göra med att man väljer delvis 
andra kriterier utifrån en annan syn på vad som är lämpliga kriterier, men också bero på att 
gruppen unga som man baserar sitt urval på skiljer sig åt mellan de olika pilotområdena. 
Det kan här handla såväl om bedömningen av vilka som är ”unga i riskzonen”, som den 
faktiska problembilden inom pilotområdet. Det som framförts från fl era pilotområden är 
att man ser den undre åldersgränsen på 15 år som för hög. För att kunna bryta en negativ 
utveckling måste man ofta komma in tidigare. Också unga/barn under 15 år kan befi nna 
sig i riskzonen.

Om man analyserar urvalsförförandet i ett större sammanhang så går det att koppla 
ihop med den brist gällande målsättningen att identifi era unga i riskzonen som påpekas 
ovan. När pilotområdena inte lägger någon större energi på att identifi era unga i det 
geografi ska området som målgruppen kan tillhöra så krymper urvalspopulationen; det 
vill säga de personer som har möjlighet att identifi eras som målgrupp för projektet och 
därmed har en chans att få delta i en social insatsgrupp. Idealet är att att samtliga individer 
i pilotområdet utgör urvalspopulationen, vilken sedan avgränsas utifrån målgruppen för 
sociala insatsgrupper (det vill säga ålder och målsättning). Utifrån detta avgränsas sedan 
vilka som faktiskt blir SIG-deltagare utifrån den unges egen inställning och samtycket. I 
många pilotområden har dock den ursprungliga urvalspopulationen var mer begränsad. 
I vissa fall är urvalspopulationen till exempel unga som kommit till socialtjänstens 
kännedom. Detta medför antagligen att urvalet för de som slutligen hamnar i sociala 
insatsgrupper blir något godtyckligt och att många som skulle behöva eller skulle vilja ha 
en social insatsgrupp inte får det.

Att få samtycke
Ett fl ertal pilotområden har rapporterat att de har stora bekymmer med att få in samtycke 
från potentiella SIG-deltagare. Detta är en problematik som bör tas på yttersta allvar 
eftersom hela verksamheten med SIG-grupper är beroende av samtycket. Samtidigt 
har själva inhämtandet av samtycke inte behandlats i någon större utsträckning från 
Rikspolisstyrelsens sida. Svårigheterna att få in samtycken ledde till att SIG-verksamheten 
i många pilotområden gick trögt i inledningen av projektet, egentligen under hela hösten 
2011. En annan effekt av detta är att man i många pilotområden blev tvungna att gå ifrån 
den målgrupp man egentligen ville ha för projektet, och istället involvera unga som gav 
samtycke även om de inte motsvarade målgruppen så bra. Det har även förekommit att 
den unge gärna samtyckt, men att föräldrarna sagt nej.
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Inhämtande av samtycke har ibland på den nationella nivån behandlats som en parantes 
i arbetet med SIG - att man bara hämtar in samtycke från den potentiella SIG-deltagaren 
och sen fortsätter arbetet enligt den givna mallen. I själv verket har många pilotområden 
fått lägga ner mycket arbetstid och ansträngningar på just att inhämta samtycken och det 
har utvecklats till en central del av pilotverksamheten inom lokala SIG. Under projekttiden 
har fl era pilotområden dock rapporterat att de blivit bättre på att marknadsföra SIG och 
därmed lättare fått in samtycken.

Mer fokus bör således läggas på hur man kan utveckla arbetssätt och rutiner för samtycke 
och att bättre ”marknadsföra” SIG gentemot tilltänkta målgrupper. Vår bedömning är 
att det här kan behövas stöd från centralt håll när det gäller kunskapsöverföring. Många 
verksamheter har problem och det fi nns ett behov av att hjälpa och stödja varandra i detta 
moment.
Den grundläggande frågan vid samtycke är egentligen vad de unga ska tjäna på att delta i 
sociala insatsgrupper? Varför ska de tacka ja till samtycke? Fråga har hamnat i skymundan 
i den nationella pilotverksamheten. En orsak torde vara att pilotverksamheten är inriktad 
mot de professionella, främst socialtjänst och polis, och att de tillsammans ska utveckla sin 
verksamhet kring målgruppen. Men en annan kan vara att det fi nns en likabehandlingsfråga 
inblandad. En person som tackar ja till samtycke ska inte få något som en person som 
inte tackat ja, inte kan få inom ramen för myndigheternas verksamhet. Hur ska man då 
”marknadsföra”, ”sälja in” att de unga borde häva sekretessen? För att olika myndigheter 
ska få samverka och dela information med varandra om den unge? Det är kanske inte det 
starkaste ”köpargumentet” för unga i riskzonen. Eller bör man marknadsföra projektet 
genom att erbjuda SIG-deltagare speciella former av insatser, speciella fördelar med att 
delta? Även om det inte fi nns några givna svar så bör frågan (”What´s in it for me?”) 
diskuteras i högre utsträckning än idag. Vad innebär det ur de ungas perspektiv att delta i 
en SIG-grupp? Kan det ses som en fördel i sig att ha ett nätverk av myndighetspersoner 
som man har en personlig kontakt med, även om det inte fi nns några garantier för vad 
dessa kan erbjuda eller kräva?

På den nationella nivån sägs SIG vara en samarbetsform för att koordinera myndigheternas 
och olika parters insatser visavi den unge. Men inom många pilotområden har SIG lett till 
att mycket mer än att insatserna riktade till den unge koordineras. I åtgärdsplanerna kan 
till exempel regleras när den unge ska vara hemma på kvällen, vilka han eller hon bör eller 
inte bör umgås med, och hur den unge ska uppträda. En utgångspunkt för åtgärdsplanen 
är att den unge varit med och utformat dessa åtgärder. Men kan den sociala kontrollen 
bli för hård? Om en persons dagliga liv och uppträdande regleras på detta sätt och ett 
större nätverk av myndighetspersoner och kanske också andra vuxna känner till denna 
information, inklusive poliser och fältassistenter som rör sig utomhus och ska reagera om 
de ser att reglerna bryts, fi nns det då en risk att deltagandet i en social insatsgrupp kan 
upplevas som alltför kontrollerat och påfrestande och att samtycket därför bryts?
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Samtyckesblanketten
Många pilotområden uttrycker att det fi nns stora oklarheter kring hur man ska utforma 
samtyckesblanketten. Hur långt ska man gå i att specifi cera vilka som i och med samtycket 
får byta information och samverka, och vilka bör dessa då vara? Bör det fi nnas en tidsgräns 
för hur länge samtycket gäller – och vad kan i så fall vara lämpligt? Hur ska man göra med 
privatpersoner som polis, socialtjänst och/eller den unge och dennes föräldrar anser skulle 
kunna vara resurspersoner i sammanhanget? Liksom ifråga om arbetsformer och rutiner 
för att få samtycke från den unge eller föräldrarna, kan det här behövas ett stöd från 
centralt håll i att ta fram rutiner och mallar för utformningen av samtyckesblanketterna.

Samarbete utanför polis och socialtjänst
Det samarbete som utvecklats mellan polis och socialtjänst inom ramen för den nationella 
pilotverksamheten är alla pilotområden nöjda eller mycket nöjda med. Man har arbetat 
fram rutiner för samarbete och man har utvecklat en ökad förståelse för den andra 
myndighetens perspektiv. Däremot har polisen upplevt samarbete med skola som svår; 
dels beroende på att det inte fi nns någon övergripande organisation att vända sig till, dels 
för att många unga går i skolor som ligger i andra delar av kommunen eller stadsdelen 
än där de bor. I det första fallet är det friskolereformen som skapat en situation där man 
inom ett pilotområde, förutom kommunala skolor, kan ha mer än tio skolor med olika 
ägare och rektorer som potentiella samarbetspartners. Många upplever även svårigheter i 
samarbete med landstinget, vars verksamheter inte upplevs som motiverade eller verkar 
förstå vad de ska bidra med i SIG-sammanhang. Några som varit mycket frånvarande i 
SIG-verksamheten är den kommunala fritidsverksamheten, men till skillnad från skolan 
och landsting har få pilotområden sagt sig sakna fritidsverksamheten inom samarbete. Att 
också kriminalvården deltar i liten omfattning kan bero på att den stora majoriteten av 
ungdomar inom SIG är under 18 år.

Samarbete inom SIG – och annat arbete med unga i riskzonen?
I vissa pilotområden ligger arbetet med SIG-grupper nära socialtjänstens ordinarie arbete 
med unga i riskzonen. Det kan handla om att man gör ett urval till SIG utifrån unga 
personer som anmäls till socialtjänsten. Vissa områden använder genomförandeplanen 
inom Socialstyrelsens utredningsstöd Barns Behov i Centrum (BBIC) istället för en för 
SIG unik åtgärdsplan. Många av SIG-deltagarens kontakter med myndigheter sker via den 
ordinarie socialsekreteraren. Detta kan medföra en ökad effektivitet eftersom strukturerna 
och instrumenten redan fi nns på plats, vilket också varit skälet till att de pilotområden som 
valt att lägga SIG-verksamheten nära ”linjeverksamhet” har gjort det. Samtidigt fi nns en 
risk att man då tappar det som ska göra sociala insatsgrupper unikt: Ett väldefi nierat urval, 
en åtgärdsplan som är en gemensam produkt för samtliga inblandade, och en möjlighet att 
skapa en helhetssituation kring den unge. 

Här fi nns en utmaning i att utveckla rutiner för hur en verksamhet med sociala 
insatsgrupper kan bedrivas effektivt utan att förlora dess unika prägel och hamna för nära 
ordinarie socialtjänstarbete. Rutiner för urval av unga måste byggas in i eller kopplas till 
befi ntliga dokumentationssystem så att det inte kräver stora resurser när ett manuellt urval 
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ska göras. Mötesstrukturen måste effektiviseras så att de personer som är engagerade i 
SIG-grupper kring ungdomar kan mötas tillräckligt ofta för att följa upp och utveckla 
insatserna. De unga och deras föräldrar måste uppleva att de möter något annat, något ur 
deras perspektiv mer positivt än det vanliga bemötandet och de vanliga reaktionerna från 
polis och socialtjänst. Bara för att nämna några saker.

Eller ska SIG utvecklas till ordinarie verksamhetsform för arbete med unga i riskzonen? 
Som det ser ut idag inom de områden som deltagit i den nationella pilotverksamheten så 
fi nns det inte resurser för det. En fråga blir därför om och i så fall hur man ska fortsätta 
att arbeta med SIG-verksamheten; och hur den i så fall ska ses i förhållande till övrigt 
arbete med ”unga i riskzonen”? Ett sätt är att göra målgruppen tydligare och att hålla fast 
vid de kriterier man sätter upp för urvalet av ungdomar till SIG. Ett annat är att förutom 
att bedriva verksamhet i form av SIG ta med en del av de goda erfarenheterna från SIG 
och så långt resurserna räcker också använda arbetssättet på andra ungdomar i riskzonen.

Målgruppen unga mellan 15-25 år
I regeringsuppdraget ges direktivet att verksamheten ska vara inriktad på unga i åldern 
15-25 år. Detta åldersspann har kritiserats i samtliga projektområden då man menar att 
mycket av det centrala brottsförebyggande arbetet bedrivs utanför dessa åldrar. För att 
förhindra nyrekrytering till en kriminell livsstil så bör man enligt en majoritet av piloto-
mrådena börja arbetet tidigare än i 15-års ålder. Ett mindre antal projektområden är även 
kritiska till den övre åldersgränsen på 25 år, då man menar att det ofta är efter denna ålder 
som personer är som mest motiverade att hoppa av kriminella grupperingar eftersom det 
kriminella livets baksidor då allt mer börjar uppenbara sig.

Fem pilotområden har tagit med ungdomar under 15 år i sin pilotverksamhet (Botkyrka, 
Hyllie, Karlskrona, Lund och Örebro) och två av pilotområdena har tagit in SIG-delta-
gare över 25 år (Linköping och Västra Hisingen). Vad detta har haft för betydelse för de 
lokala pilotverksamheterna, det vill säga de som hållit sig inom åldersspannet och de som 
gått utanför, är svårt att säga. Gällande kriminalitetsutvecklingen under projekttiden så 
har det på grund av sekretessen inte gått att jämföra enskilda individer. Några tydliga 
tendenser angående kriminaliteten på gruppnivå har inte heller gått att utläsa under 
projekttiden (se tabell 21). Det låga antalet SIG-deltagare gör det statistiska materialet 
osäkert. Vad som går att undersöka är däremot om piloverksamheternas åldersmålgrupp 
har något samband med vilket arbetssätt de använder för sina sociala insatsgrupper. Om 
vi ser till de områden som tagit in yngre personer än 15-åringar i sin verksamhet kan vi 
se att de arbetar ganska nära den principiella idén om sociala insatsgrupper. I katego-
riseringen i kapitel sju kan vi se att två av dessa fem områden uppfyller tre av de fyra 
kriterierna (Lund och Karlskrona), det vill säga att de arbetar nära den principiella idén. 
De andra tre områden som tagit in yngre personer än 15 år uppfyller två av fyra kriterier 
(Botkyrka, Hyllie och Örebro). De områden som tagit in äldre personer än 25 år uppfyl-
ler båda däremot enbart ett kriterium (Linköping och Västra Hisingen). Frågan är då 
om detta är slumpmässigt eller om det kan vara så att arbetet mot den äldre målgrup-
pen kräver större resurser och att man därmed tvingats anpassa verksamheten så att den 
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ligger närmare ordinarie socialtjänstarbete. Många projektområden rapporterar om att 
den äldre målgruppen kräver stora resurser både tidsmässigt och ekonomiskt. 

Att förhindra nyrekrytering och underlätta avhopp
Det finns två långsiktiga målsättningar med pilotverksamheten, dels att förhindra 
nyrekrytering till kriminell livsstil (målgrupp A), dels att underlätta för personer som vill 
hoppa av kriminella nätverk eller kriminell livsstil (Målgrupp B). Samtliga projektområ-
den arbetade under projekttiden med personer i målgrupp A, medan enbart sju områden 
arbetade mot målgrupp B. I maj 2012 fanns det total 76 SIG-deltagare som kunde katego-
riseras som målgrupp A och 13 SIG-deltagare som kunde kategoriseras som målgrupp B. 
En förklaring till övervikten mot målgrupp A kan vara direktivet att man inledningsvis 
ska fokusera verksamheterna på ungdomar i åldern 15-18 år. Detta direktiv var inskrivet 
i det åtagande som Rikspolisstyrelsen tog fram och som projektområdena skrivit under. 
Om man ser till de lokala projektens inställning så har många områden upplevt målgrupp 
B som resurskrävande. Socialtjänsten har ingen tradition av att arbeta med kriminalitet 
som huvudfokus däremot ligger det i deras kärnverksamhet att arbeta med ungdomar 
där kriminalitet kan vara en del av en allt mer komplex och holistisk problembild där den 
unges nätverk, hemmaförhållande och umgänge är en del av arbetet. I många projektom-
råden har socialtjänsten uttryckt att arbetet mot en äldre målgrupp som vill hoppa av en 
kriminell gruppering ligger långt ifrån deras ordinarie arbete och att ovanan inför detta 
arbete därför är stor. Personer i målgrupp B kan vara tvungna att byta ort och leva under 
skydd, en problematik som socialtjänsten generellt är ovana att arbete med. En fråga är 
om socialtjänsten är lämplig huvudman för arbetet med denna målgrupp.
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9. NÅGRA TÄNKBARA FÖRKLARINGAR TILL
    UTVÄRDERINGENS RESULTAT

Utvärderingen visar bland annat att polis och socialtjänst inom ramen för den nationella 
pilotverksamheten i relativt hög grad utvecklat sina samarbetsformer. Däremot har 
man i mindre utsträckning uppnått målet att öka möjligheten att identifi era unga som 
befi nner sig i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil. Samverkan med skolan, med den 
kommunala fritidverksamheten och med landstinget är andra områden som inte utvecklats 
trots att det ses som angeläget av polis och socialtjänst. Hur kan man förstå, förklara utfall 
som dessa? Vi ska avslutningsvis diskutera några möjliga förklaringar till resultaten. Det 
gäller dels orsaker som har att göra med SIG som en pilotverksamhet initierad från en 
central myndighet (här Rikspolisstyrelsen) men som ska genomföras lokalt, dels att olika 
delar eller nivåer inom en offentlig myndighet som polis och socialtjänst verkar mer eller 
mindre oberoende av varandra, och att de olika nivåerna har olika styrande principer, olika 
mått på framgång. Vi ska också ta upp begreppen samordning/-organisering, samverkan 
och samarbete relaterat till SIG. Vi kommer även att beröra frågan om resultaten går att 
generalisera utanför de tolv pilotområdena.

Diskussionen bygger på några centrala samhällsvetenskapliga teorier kring policy och 
implementering och om verksamheter som likt polisen och socialtjänsten arbetar med 
människor. Två centrala begrepp i dessa sammanhanget är människobehandlande organisationer 
och gräsrotsbyråkrater.

Människobehandlande organisationer och gräsrotsbyråkrater
Verksamheter som socialtjänst, skola och sjukvård, och i vissa avseenden också polisen, 
brukar med ett engelskt ord betecknas som Human service organizations (förkortat 
HSO; Hasenfeld 1983), eller på svenska människobehandlande organisationer. Det är 
med andra ord verksamheter som har människor som sitt objekt, som man arbetar med 
(eller ”mot”). Några av de grundläggande dragen hos en HSO är att målen ofta är vaga 
eller problematiska, att moral- och värderingsfrågor ofta påverkar arbetet, att de verktyg, 
arbetsmetoder som man har för att nå verksamhetens mål ofta är osäkra sett till deras 
effektivitet att nå målen; och relationen, mötet mellan personalen och de människor de 
arbetar med (här ”klienterna”), är avgörande för verksamhetens resultat.

Att målen med arbetet ofta är vagt eller problematiskt formulerat, att de verktyg, 
arbetssätt man har för att nå dessa mål är osäkra till sin verkningsgrad, att moral- och 
värderingsfrågor ofta aktualiseras i mötet mellan personalen och klienterna, kombinerat 
med att mötet innehåller osäkra moment eller faktorer beroende på olika egenskaper hos 
den aktuella personalen och klienterna och hos den kontext där mötet äger rum, medför 
att personalen måste ha ett relativt stort eget handlingsutrymme när de ska tillämpa olika 
lagar, förordningar och arbetsmetoder för att uppfylla verksamhetens mål. Offentligt 



151

anställda som till exempel socialarbetare, lärare, sjukvårdspersonal och poliser, det vill 
säga den personal som i det dagliga arbetet direkt möter och interagerar med klienterna, 
brukar därför ofta kallas ”gatu-” eller ”gräsrotsbyråkrater” (Lipsky 1980). På grund av 
det nödvändiga handlingsutrymmet har chefer på olika nivåer högre upp i organisationen 
svårt att i det dagliga arbetet styra och kontrollera dessa (”frontlinje-”) medarbetare.

Policyprocesser och implementeringsstrategier
Att utveckla samarbetsformer mellan polis och socialtjänst i form av sociala insatsgrupper 
är ett regeringsuppdrag till Rikspolisstyrelsen som i praktiken ska genomföras på lokal 
nivå av självständiga myndigheter (kommunen respektive den lokala polismyndigheten). 
Sett till relationen mellan centrala och lokala myndigheter kan det ses som en policy- 
och implementeringsprocess: en ny modell för samarbete mellan polis och socialtjänst 
i arbetet med unga i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil ska utvecklas. En sådan 
implementering kan enligt en teknisk-rationell modell ses som en uppifrån styrd, hierarkisk 
process med tydliga strategier och mål som nås via rationella beslut; eller den kan i ett 
konstruktivistiskt perspektiv ses som en mer eller mindre ständigt pågående, förhandlande 
och meningsskapande process som involverar fl era parter och som kan leda till mer eller 
mindre osäkra eller slumpartade resultat (Datnow & Park 2009).

Om vi ser till implementeringen av den nationella pilotverksamheten med sociala 
insatsgrupper så kan den ur Rikspolisstyrelsens perspektiv beskriven som just en 
teknisk-rationell modell (se programteorin sid. 30); med regeringen som uppdragsgivare, 
Rikspolisstyrelsen som projektets huvudman och med förväntade underskrifter av 
länspolismästare och kommunstyrelsen ordförande; och med besluten följer väl 
strukturerade dokument som beskrivningar vem som ska gör vad i samarbetet och i arbetet 
med den unge i riskzonen. Undantaget är målen som är mer allmänt uttryckta (”utveckla 
samarbetsformer”, identifi era unga i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil”, etc).

Sett till vad som framkommit i utvärderingen så har implementeringen och genomförandet 
av den nationella pilotverksamheten följt den teknisk-rationella modellen fram till och 
med undertecknandet av de lokala myndigheternas åtaganden; men sen närmar sig 
implementeringsprocessen mer det konstruktivistiska perspektivet om vi till exempel ser 
till vaga och varierande kriterier för att välja ut SIG-deltagare, hur man formerar och 
genomför möten i de sociala insatsgrupperna, och hur man uppfyller kriterierna för 
åtgärdsplaner. 

En förklaring till att implementeringsprocessen efter det att den högsta ledningen skrivit 
under sina respektive åtaganden övergår från en teknisk-rationell till en mer konstruktivistisk 
implementeringsprocess, med ett varierat utfall mellan de 12 pilotområdena, är att 
ledningarna då är tvungna att släppa den egna kontrollen över den fortsatta processen. 
De måste överlämna den till sina respektive gräsrotsbyråkrater för de ska kunna omsätta 
pilotverksamheten så som den beskrivs i regeringsuppdraget, i Rikspolisstyrelsens 
projektplan, i form av angivna åtaganden hos respektive lokal huvudman och i den så 
kallade checklistandet, till konkreta möten och samarbeten i vardagen med lokala kollegor, 
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med samarbetspersoner från respektive verksamheter – och inte minst med ungdomarna 
och deras föräldrar. Övergången från en teknisk-rationell till en mer konstruktivistisk 
implementeringsprocess kan således förklaras av att vi här har att göra med inte bara 
en utan två HSO-organisationer vars gräsrotsbyråkrater måste ges ett relativt stort eget 
handlingsutrymme när SIG går från regeringsuppdrag till en klientnära vardagspraktik.
En annan är forskare som också ser policyformering och implementering i ett 
konstruktivistiskt perspektiv är Matland (1995). Han utgår från en fyrfältsmatris som sett 
till målen med policyn och medlen för att uppnå dem beskriver fyra olika policyprocesser. 
Det avgörande för vilken process det blir är om det råder hög eller låg grad av tvetydighet, 
av otydlighet respektive om det fi nns konfl ikter kring målen och medlen. Policys som 
kännetecknas av en hög grad av otydlighet eller tvetydighet, men låg grad av konfl ikt, 
ledes enlig Matland till en experimentell implementeringsprocess där utfallet bestäms av 
kontextuella faktorer.

Om vi ser till implementeringen av SIG så är det ute i praktiken en stor samstämmighet, 
det vill säga låg grad av konfl ikt, kring det nödvändiga i att utveckla samarbetet mellan 
polis och socialtjänst. Däremot har det i fl era pilotområden rått oklarheter kring hur 
regeringsuppdraget ska omsättas i lokalt praktiskt arbete – kring medlen. Det vill säga, här 
upplevs en större eller mindre grad av otydlighet, eller tvetydighet från praktikernas sida 
– trots projektplanen och de detaljerade åtgärds- och checklistedokumenten. Och resultat 
på fl era orter, speciellt där det inte tidigare funnits ett utvecklat samarbete mellan polis 
och socialtjänst, har också blivit ett experimenterande med medel och arbetssätt – från 
urvalet av SIG-deltagare, inhämtande av samtycke, sammansättning och organiserade av 
SIG-grupper, till åtgärdsplanen.

En orsak kan vara att implementeringen av pilotverksamheten såsom den beskrivs på 
ett detaljerat sätt i de centrala dokumenten stämmer illa med de lokala förutsättningarna 
- med den kontext där planerna ska omsättas i praktiskt arbete. Det kan till exempel 
gälla förekomsten av unga i riskzonen och kriminella nätverk, hanteringen av urvalet av 
unga, resurser att avsätt för SIG, och lokala traditioner att bedriva polisarbete och socialt 
arbete. Detta tvingar den lokala personalen till egna lösningar när det gäller arbetsformer 
och metoder – former och metoder som kan ligga mer eller mindre nära de centrala 
dokumenten.

Men det fi nns också pilotområden som arbetar med SIG på ett sätt som ligger när 
Rikspolisstyrelsens modell. Enlig Matland (1995) är det ett resultat av att det råder låg 
konfl ikt och få oklarheter kring mål och medel, och att målen då har en stor chans att 
uppnås om det bara fi nns tillräckliga resurser för handen. Matland liknar en sådan policy 
med en administrativ rationell beslutsprocess (jfr Datnow & Park 2009 ovan). En orsak till 
detta kan vara att man lokalt redan hade ett samarbete mellan polis och socialtjänst som 
till stora delar liknade Rikspolisstyrelsens modell för SIG. 
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Olika domäner – olika rationaler
Ett annat sätt att förklara utfallet är med hjälp av den så kallade domänteorin (Kouzes 
& Mico 1979). Kouzes & Mico ser HSO-organisationer som bestående av tre enheter 
eller domäner - den politiska, den administrativa och servicedomänen. Servicedomänen 
utgörs i fallet med SIG av poliser och socialarbetare på gräsrotsnivå. Domänerna är mer 
eller mindre löst kopplade till varandra, vilket innebär att de agerar delvis självständigt, att 
de har begränsad insyn i varandras dagliga arbete, och att till exempel den administrativa 
domänen har begränsad kontroll över servicedomänens löpande arbete. Och varje domän 
agerar utifrån sina egna styrande principer och rationaler (vad som utgör grunden för 
eller rättfärdigar det man gör). I fallet med SIG lämnar vi den politiska nivån eftersom 
försöksverksamheten vid utvärderingen redan passerat den.
Enligt Kouzes & Mico (1979) verkar den administrativa domänen bland annat efter 
principerna hierarkisk kontroll och samordning, strukturen är byråkratisk och sättet 
att arbeta är med hjälp av linjära tekniker. I servicedomänen däremot är principerna 
självständighet och självreglering, strukturen är kollegial, och arbetssättet präglas av 
klientspecifi ka problemlösningar som har låg grad av standardisering. Domänerna befi nner 
sig på detta sätt i konfl ikt med varandra samtidigt som de är beroende av varandra för 
att de var och en ska kunna bidra med sin del för att organisationen ska kunna utföra sitt 
uppdrag och nå sina mål.
Enligt domänteorin är det inte bara så att gräsrotsbyråkraterna i servicedomänen måste 
ha ett visst handlingsutrymme och använda ostandardiserade arbetssätt för att kunna 
möta sina klienter i varierande omständigheter. Utifrån sin professionella kompetens som 
gräsrotsbyråkrater kommer de också att själva verka för självständighet och ett kollegialt 
till skillnad från byråkratiskt arbetssätt där man ”kollegor emellan” löser olika situationer 
man ställs inför i mötet med klienterna. 

Att poliser och socialarbetare ibland inte arbetar enlig de standardiserade riktlinjer och 
principer som överordnade tänkt sig kan således bero på nödvändigheten att ge dem ett 
visst handlingsutrymme när de i det dagliga arbetet möter sina klienter i situationer som 
kräver fl exibla, situationsspecifi ka lösningar. Men det beror också på att gräsrotsbyråkrater 
såsom professionella socialarbetare och poliser agerar efter andra principer och rationaler 
än sina överordnade. I själva begreppet professionell eller profession ligger ett krav på och 
strävan efter självbestämmande och självreglering; att vid problem i första hand vända sig 
till sina närmaste kollegor; och att i första hand vara fokuserade på att lösa klientspecifi ka 
här-och-nu-situationer och inte på att uppfylla mer eller mindre generella, otydliga mål på 
högre nivåer i organisationen. 
Och på grund av nödvändigheten att ge gräsrotsbyråkraterna ett visst handlingsutrymme, 
och den bristande insynen i vad de egentligen gör, och hur de gör det, har chefer och andra 
funktionärer i den administrativa domänen svårt att kontroller och styra deras dagliga 
arbete. Resultatet kan som i fallet sociala insatsgrupper bli arbetsformer och arbetssätt 
som ibland skiljer sig mer eller mindre från intentionerna hos Rikspolisstyrelsen och hos 
cheferna för de lokala myndigheterna.
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Samordning – Samverkan – Samarbete
Det främsta målet med den nationella försöksverksamheten med sociala insatsgrupper 
är att utveckla lokala samarbetsformer mellan socialtjänst och polis. Det kan därför vara 
motiverat att avslutningsvis säga något kort om begreppet samarbete och den närbesläktade 
samordning eller samorganisering och samverkan. Samarbete och samverkan används i 
vardagliga sammanhang ofta som synonymer. Inom organisationsteori särskiljer man 
dock på de två och här fi nns också begreppet samordning eller samorganiserande. Några 
entydiga defi nitioner av begreppen fi nns inte varken på nationell eller på internationell 
nivå. Men ett gemensamt drag kan beskrivas som att de ”åsyftar ett kollektivt beteende 
mot något mål av gemensamt intresse” (Josefsson 2011:14). Den största skillnaden mellan 
begreppen kan sägas ligga i graden av kollektivt arbete, eller på vilken nivå arbetet ligger 
eller dess formaliseringsgrad i organisationen; och där samordning eller samorganisering 
brukar användas för den mest strukturerade formen. Samorganisering beskrivs ibland 
också som något av ledningen i en organisation förutbestämt, och som något som ibland 
tvingas på underordnade (Josefsson 2011:11).

Samverkan och samarbete har däremot en mer allmän betydelse. Samverkan kan defi nieras 
som ett formaliserat arbete med en defi nierad målgrupp mellan fl era aktörer (Mallander 
1998; Peters 1998:12). Och i ett urval av defi nitioner av begreppet samverkan rör man 
sig ofta mellan att ”verka (=arbeta) tillsammans” (Mallander 1998:136), och ”medvetna 
målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp 
avseende ett defi nierat problem och syfte”(Danermark 2005:15). Peters (1998) menar också 
att samverkan präglas av att respektive aktör har mandat att träffa överenskommelse vad 
gäller det egna området, men ett gemensamt ansvar för resultatet. Här ligger innebörden 
av begreppet samverkan således mycket nära hur arbetet i sociala insatsgrupper är tänkt 
att organiseras och genomföras.

Ett exempel på en defi nition i en svensk kontext som riktats mot samverkan mellan 
myndigheter i ett brottsförebyggande arbete är ”att parterna tillför sina specifi ka resurser, 
kompetenser och kunskaper, för att man gemensamt ska minska sannolikheten för brott 
och reducera skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott” (Berg, Gustafsson & Johansson 
Meinke 2010:11). En samordnad samverkan mellan polis, kommun, näringsliv, ideella 
föreningar, skola, fastighetsbolag med fl era sägs här kunna skapa ”mervärde”, något som 
defi nieras som ”att åstadkomma något mer än en part ensam kan åstadkomma” (a. a sid. 
11). 

Av de tre begreppen samordning, samverka och samarbete står de två första således för 
olika grader eller karaktärer av kollektivt arbete, medan samarbete ofta betecknar den 
svagaste formen eller givna strukturen för arbetet. Det kan här handla om mer informella 
kontakter i vardagsarbetet. Men det som förenar samarbete med de två övriga begreppen 
är att arbetet avser ett gemensamt syfte eller mål.

Mot bakgrund av ovanstående så ligger det närmast att beskriva målet för den 
nationella pilotverksamheten med sociala insatsgrupper som att utveckla samverkans- 
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snarare än samarbetsformer. Om vi ser till de strukturerade och detaljerade åtagande- 
och checklistedokumenten, och på vilken nivå i organisationen beslutet att ingå i 
pilotverksamheten fattades, så har SIG till viss del också karaktären av samordning eller 
samorganiserande - dock inom ramen för ett försöksprojekt.

Om vi lämnar själva begreppen och ser till samverkan i praktiken mellan olika professioner 
som verkar i olika myndigheter och organisationer så har Danemark & Kullberg (2006) 
angett ett antal kriterier som bör vara uppfyllda för en fungerande samverkan. Det handlar 
bland annat om att det fi nns en tydlig ledning, klart uttalade mål, tillräckliga resurser, och att 
skillnader i synsätt, organisation och regelverk klargjorts. I en diskussion kring samverkan 
och samarbete inom missbruksvården tar Alborn (2012) upp ett antal förutsättningar 
för god samverkan som pekats ut av Molin m.fl  2007). Några av dessa är att samverkan 
sker på alla nivåer (politisk, administrativ, verksamhetsmässigt), att den sker inom tydliga 
ramar baserade på formella beslut kopplade till ekonomiskt ansvar, att samverkan har 
accepterats inom de aktuella organisationerna, och att den baseras på respekt för och 
kunskap om varandras kompetens och verksamhetsområden.

Om vi ser till de hittillsvarande erfarenheterna från den nationella försöksverksamheten 
så kan vi säga att de kriterier och förutsättningar för en framgångsrik samverkas som 
Danemark & Kullberg (2006) och Molin m.fl  (2007) för fram fi nns för handen i varierande 
utsträckning. I fl ertalet pilotområden fi nns en tydlig ledning, men samverkan omfattar inte 
alla nivåer. Ofta fi nns också en form för arbetet med sociala insatsgrupper som innebär 
att de organisatoriska ramarna är relativt tydliga; men i vilken grad det fi nns en lika tydlig 
koppling mellan ekonomi och tillräckliga resurser i arbetet i sociala insatsgrupper i relation 
till annat arbete med den aktuella målgruppen och andra målgrupper inom polis och 
socialtjänst är mer oklart eller varierande. När det gäller acceptans för arbetssättet (SIG) 
inom den egna organisationen och respekt och kunskap gentemot varandras kompetenser 
så är intrycket att det är något som ökat i fl era pilotområden, men att det fortfarande kan 
vara ett problem i vissa.

Sammantaget kan sägas att många pilotområden uppfyller eller är på god väg att uppfylla 
fl era av de kriterier som fi nns för en framgångsrik samverkan. Några av kriterierna 
såsom att samverkan ska ske på alla nivåer och att det ska fi nnas tydliga ramar baserade 
på formella beslut, måste samtidigt diskuteras mot bakgrund av behovet av ett relativt 
stort eget handlingsutrymme hos de poliser och socialarbetare som utgör första linjens 
medarbetare (”gräsrotsbyråkrater”) - och i den egenskapen dagligen interagerar med de 
ungdomar och föräldrar som utgör pilotverksamhetens målgrupp.

Går resultaten att generalisera?
Denna utvärdering omfattar tolv unika lokala pilotområden, och som framgår 
av rapporten skiljer de sig åt såväl ifråga om förutsättningarna för som sett till 
genomförandet av pilotverksamheten. Samtidigt kan vissa mönster ses som till exempel 
att pilotområden som fokuserar en yngre målgrupp tenderar att arbeta närmare den 
principiella idén om sociala insatsgrupper än de som också tagit in äldre personer i 
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verksamheten. Detsamma gäller områden där det redan tidigare funnit ett utvecklat 
samarbete mellan polis och socialtjänst. En fråga är om det då går att dra några generella 
slutsatser från resultaten med giltighet utanför de tolv områdena. 

Med hänvisning till Patton (1987) och Merriam (1994) så skulle en försiktig 
”extrapolering” av våra resultat till andra ”referenspopulationer” innebära att sociala 
insatsgrupper kan vara en framgångsrik modell för samarbete mellan polis och 
socialtjänst i framför allt kommuner eller stadsdelar där det sedan tidigare fi nns goda 
erfarenheter av samarbete; och i kommuner och stadsdelar där denna samverkan sker på 
en operativ nivå bör det fi nnas goda förutsättningar att tillämpa sociala insatsgrupper 
som samverkansmodell. En ytterligare punkt är att kommuner och stadsdelar där polis 
och socialtjänst bedriver delar av sitt arbete genom att rör sig ute i och vara ett naturligt 
inslag i de miljöer där ungdomarna bor, går i skolan och fi nns på fritiden, har bättre 
förutsättningar att arbeta enlig modellen sociala insatsgrupper än områden där arbetet 
kännetecknas av ”administrerande” uppgifter utifrån polisstationer och socialkontor. 
Modellen passar kanske också bäst i kommuner som kan utveckla sociala insatsgrupper 
som en mer eller mindre parallell arbetsform i förhållande till ordinarie organisation och 
arbetsprocess.
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Bilagor

Bilaga 1. 

Intervjuguide 1
Hur kom ert område med i det nationella pilotprojektet för sociala insatsgrupper?
När det väl bestämts att ert område skulle vara med i projektet, hur ser du på kommuni-
cering nedåt i leden?
Hur mottogs beslutet att ert område skulle delta i det nationella pilotprojektet i din 
organisation?
Tror du att det är några skillnader på hur ett projekt, som sociala insatsgrupper, förankras 
i socialtjänst respektive polis?
Har ni upplevt några hinder för samarbete mellan socialtjänst och polis i projektet sociala 
insatsgrupper?
Har ni upplevt några hinder i samarbete med de övriga aktörerna?
Varför behövs sociala insatsgrupper i arbetet med unga kriminella? 
Finns det motivation i er kommun att arbeta med sociala insatsgrupper?
Vad är positivt med sociala insatsgrupper i arbetet med unga kriminella?
Vad är negativt med sociala insatsgrupper i arbetet med unga kriminella?
Har ni de resurser som ni behöver för att kunna genomföra arbetet med sociala insats-
grupper på ett bra sätt?
Behöver man ha specifikt avsatta tjänster för att kunna arbeta med sociala insatsgrupper?
Hur ser kunskapen ut kring i er organisation kriminella nätverk?
Är det tydligt för er vad syftet och målsättningarna med sociala insatsgrupper är?
Är det tydligt för er hur det operativa arbetet med sociala insatsgrupper ska utföras?
Är det tydligt för er hur det är tänkt att man ska organisera sociala insatsgrupper?
Har informationen som Rikspolisstyrelsen skickat ut angående projektet vart tydligt?
Hur har ni upplevt stödet från Rikspolisstyrelsen i övrigt?
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Bilaga 2. 
Intervjuguide 2
Har ni erfarenhet av projekt som liknar social insatsgrupp sedan tidigare?
Kan ni beskriva målgruppen för sociala insatsgrupper i ert område.
Finns det etablerade kriminella gäng/nätverk? Vilken typ?
Fanns det någon offi ciell överenskommelse om samarbete mellan kommun och 
polismyndigheten innan åtagandet om social insatsgrupp undertecknades?
Vem tog initiativet till att delta i pilotprojektet för sociala insatsgrupper? 
Hur förankrades idén med att starta en social insatsgrupp hos er? 

Kan ni beskriva den initiala urvalsprocessen när de första grunddeltagarna till social 
insatsgrupp valdes ut?
Utifrån vilka kriterier valde polisen ut potentiella deltagare?
Utifrån vilka kriterier valde socialtjänsten ut potentiella deltagare? 
Hur stor andel av de som ni initialt tillfrågade var från polisens lista? Hur många valdes 
bort från polisens lista? 
Hur många var socialtjänstens egna förslag?
Kan de personer som ni tillfrågade kategoriseras som ”risk för nyrekrytering” eller 
”avhoppare”?
Vilka åldrar har de ni tillfrågat om samtycket haft? 
Kan ni beskriva de personer som ni initialt tillfrågade om samtycke? 
Hur skiljer sig de unga som skev på samtycke från de som inte gjort det? 
Ungefär hur stor andel av de ni tillfrågade har tackat ja till samtyckte?
Försöker ni alltid få till ett samtycke, även med personer ni är ”säkra” på inte kommer 
vilja delta.
Hur hanterar ni de unga som inte vill samtycka?
Arbetar ni inom strukturen för social insatsgrupp med unga som inte samtyckt till 
informationsutbyte?
Har ni fått så många deltagare som ni planerat för till er sociala insatsgrupp, d.v.s. som ni 
tyckt vart ett lagom antal? Mer eller mindre?
Har ni haft fortlöpande intagning till social insatsgrupp efter initieringsfasen?
Hur går den processen till?
Är det något som skiljer sig åt från det initiala urvalet av deltagare? 

Kan ni beskriv samarbetsstrukturen för sociala insatsgrupper i ert område.
Vilka aktörer deltar i de grupper som fi nns på olika samarbetesnivåer för sociala 
insatsgrupper?
Har samarbete inom sociala insatsgrupper integrerats med en tidigare befi ntlig 
samarbetsstruktur eller är det en ny struktur?
Har polisen eller kommunen samarbetesavtal med några övriga aktörer som påverkar 
sociala insatsgrupper? 
Finns det någon form av samlokalisering mellan socialtjänst och polis?
Hur ser ni på sekretessen kopplat till arbetet med sociala insatsgrupper? 
Finns intern sekretess inom kommunen som påverkar sociala insatsgruppen? 
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Hur hanterar ni den sekretess som föreligger innan en ungdom gett samtycke?
Finns det skillnader mellan polis och socialtjänst som påverkar sociala insatsgrupper? 

Hur är det arbetet med individärenden organiserat?
Finns det någon som har en övergripande och samordnande funktion gentemot de unga 
som ingår i sociala insatsgrupper? 
Finns det någon som har en övergripande och samordnande funktion gentemot de 
professionella i den sociala insatsgruppen? 
Hur stor andel av de unga med samtycke har en individuell åtgärdsplan eller dylikt? 
Vem eller vilka ansvarar för den individuella åtgärdsplanen?
Hur ofta följs den individuella åtgärdsplanen upp?
Hur ofta uppdateras den individuella åtgärdsplanen?
Hur tycker ni att det gått med de målsättningarna som satts upp i åtgärdsplanerna?

Vilka målsättningar har ni med sociala insatsgrupper under projekttiden? 
Vad tror ni är möjligt att åstadkomma under projekttiden?
I vilken grad tycker ni att ni lyckats leva upp till målsättningarna?
Vad är de långsiktiga målsättningarna med sociala insatsgrupper för er? 
Hur tror ni situationen ser ut om 2-3 år? 

Hur följer ni upp arbetet med sociala insatsgrupper?
Hur följer ni upp avhoppare från sociala insatsgruppen?
Vad ser ni som framgångar i arbetet med sociala insatsgrupper?
Vad ser ni som motgångar i arbetet med sociala insatsgrupper?
Hur återinför ni lärdomar från arbetet med sociala insatsgrupper till er organisation?
Är social insatsgrupp en insats från socialtjänsten, d.v.s. ett beslut kopplat till en 
myndighetsutövande process?
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Bilaga 3. 
Empiriska källor vid sammanställning av lokala projektbeskrivningar
Följande empiriska källor har använts vid sammanställningarna av de lokala 
projektbeskrivningarna.

Boden
• Lägesbeskrivning som Boden kommun skickade in till Rikspolisstyrelsen i samband med 

uppstarten av SIG (Boden kommun 2011)

• Avidentifi erad åtgärdsplan för en SIG-deltagare

• Telefonintervju med Socialtjänstens samordnare för SIG (2011-12-22)

• Telefonintervju med den områdespolis som arbetar operativt med SIG (2012-01-30)

• Gruppintervju med socialtjänstens samordnare för SIG och den områdespolis som arbetar 

operativt med SIG vid besök i Boden (2012-05-03)

• 9 stycken uppföljningar som Socialtjänstens samordnare för SIG skickat in till Ersta Sköndal 

Högskola månadsvis under tiden för pilotprojektet

Borlänge
• Lägesbeskrivning som Borlänge kommun skickade in till Rikspolisstyrelsen i samband med 

uppstarten av SIG (Borlänge kommun 2011)

• Projektbeskrivning för SIG som Borlänge kommun har upprättat 29 augusti 2011 (Borlänge 

kommun 2011b)

• Telefonintervju med Socialtjänstens samordnare för SIG (2012-03-09)

• Telefonintervju med representant från ungdomspolisen (2012-02-14)

• Gruppintervju med socialtjänstens samordnare för SIG samt 1:e socialsekreterare för 

socialtjänstens ungdomsgrupp vid besök i Borlänge (2012-05-02)

• 9 stycken uppföljningar som Socialtjänstens samordnare för SIG skickat in till Ersta Sköndal 

Högskola månadsvis under tiden för pilotprojektet

Botkyrka
• Projektbeskrivning för sociala insatsgrupper som upprättades av Botkyrka kommun 8 mars 

2012 (Botkyrka kommun 2012)

• Telefonintervju med Socialtjänstens administrativa samordnare för SIG (2012-02-15)

• Telefonintervju med biträdande närpolischefen i Södertörns polismästardistrikt (2012-03-12)
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• Gruppintervju med representanter från socialtjänsten (sektionschefen för förebyggande 

arbete, sektionschefen motagningsgruppen norr, sektionschefen öppenvården vuxenenhet och 

administrativ samordnare SIG) och polis (närpolischef, polisassistent) (2012-04-02)

• 9 stycken uppföljningar som Socialtjänstens administrativa samordnare för SIG skickat in till 

Ersta Sköndal Högskola månadsvis under tiden för pilotprojektet

Gottsunda
• Telefonintervju med Socialtjänstens gruppledare för ungdomsgruppen (2012-02-15)

• Telefonintervju med närpolisens samordnare för Uppsala och Knivsta (2012-02-08)

• Tre stycken avidentifi erade åtgärdsplaner för två stycken SIG-deltagare

• Gruppintervju med socialtjänstens samordnare för SIG, socialtjänstens gruppledare för 

ungdomsgruppen samt representant från närpolisen (2012-04-03)

• 3 stycken uppföljningar som Socialtjänstens samordnare för SIG skickat in till Ersta Sköndal 

Högskola månadsvis under tiden för pilotprojektet

Hyllie
• Lägesbeskrivning som Malmö stad skickade in till Rikspolisstyrelsen i samband med uppstarten 

av SIG (Malmö stad 2011)

• Sammanställning av erfarenheter som projektledaren och samordnaren för SIG upprättat 1 

februari 2012 (Malmö Stad 2012)

• Avidentifi erad åtgärdsplan för en SIG-deltagare

• Intervju med en socialsekreterare vid socialtjänsten som arbetar operativt med SIG vid besök 

i Hyllie (2011-11-01)

Karlskrona  
• Lägesbeskrivning som Karlskrona kommun skickade in till Rikspolisstyrelsen i samband med 

uppstarten av SIG (Karlskrona kommun 2011)

• Avidentifi erad åtgärdsplan för en SIG-deltagare

• Intervju med en socialsekreterare som arbetar operativt med SIG vid besök i Karlskrona (2011-

10-31)

• Intervju med en representant från närpolisen som arbetar operativt med SIG vid besök i 

Karlskrona (2011-10-31)
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• Gruppintervju med närpolischefen, socialtjänstens 1:e socialsekreterare för fältgruppen samt 

en socialsekreterare som arbetar operativt med SIG vid besök i Karlskrona (2012-05-02)

• 9 stycken uppföljningar som en socialsekreterare på socialtjänsten skickat in till Ersta Sköndal 

Högskola månadsvis under tiden för pilotprojektet

Linköping
• Lägesbeskrivning som Linköping kommun skickade in till Rikspolisstyrelsen i samband med 

uppstarten av SIG (Karlskrona kommun 2011)

• En kartläggning som Kriminalvården gjort som bilades ovanstående lägesbeskrivning 

(Kriminalvården 2011) 

• Intervju med socialtjänstens gruppchef för ungdomsgruppen/samordnare för SIG vid besök i 

Linköping (2011-10-19)

• Intervju med närpolischefen vid besök i Linköping (2011-10-19)

• Gruppintervju med representanter från socialtjänsten (Samordnare SIG, två koordinatorer för 

SIG, arbetsledare för koordinatorer, verksamhetsutvecklare), polis (närpolischef) samt skola 

(konsulent konskapstorget) vid besök i Linköping (2012-04-23)

• 9 stycken uppföljningar som Socialtjänstens samordnare för SIG skickat in till Ersta Sköndal 

Högskola månadsvis under tiden för pilotprojektet

Lund
• Lägesbeskrivning som Lund kommun skickade in till Rikspolisstyrelsen i samband med 

uppstarten av SIG (Lund kommun 2011)

• Projektbeskrivning för SIG som upprättades av polismyndigheten i Skåne 23 mars 2012 

(Polismyndigheten Skåne 2012)

• Intervju med socialtjänstens samordnare för unga lagöverträdare vid besök i Lund (2011-10-

31)

• telefonintervju med biträdande närpolischefen vid besök i Lund (2011-10-19)

• Gruppintervju med socialtjänstens samordnare för unga lagöverträdare och biträdande 

närpolischefen vid besök i Lund (2012-03-28)

• 9 stycken uppföljningar som Socialtjänstens samordnare för unga lagöverträdare skickat in till 

Ersta Sköndal Högskola månadsvis under tiden för pilotprojektet
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Spånga-Tensta
• Telefonintervju med socialtjänstens gruppchef för ungdomsgruppen (2011-10-19)

• Telefonintervju med polisens samordnare för SIG (2012-01-17)

• Gruppintervju med socialtjänstens samordnare för SIG samt polisens samordnare för SIG vid 

besök i Spånga-Tensta (2012-05-10)

• 9 stycken uppföljningar som socialtjänstens gruppchef för ungdomsgruppen skickat in till 

Ersta Sköndal Högskola månadsvis under tiden för pilotprojektet

Södertälje
• Lägesbeskrivning som Södertälje kommun skickade in till Rikspolisstyrelsen i samband med 

uppstarten av SIG (Södertälje kommun 2011)

• Avidentifi erad åtgärdsplan för en SIG-deltagare

• Intervju med socialtjänstens samordnare för SIG vid besök i Södertälje (2011-10-13)

• Intervju med polisens ungdomskoordinator på underrättelseenheten vid besök i Södertälje 

(2011-10-13)

• Gruppintervju med socialtjänstens samordnare för SIG samt polisens chef för ungdomsgruppen 

vid besök i Södertälje (2012-05-09)

• Gruppintervju med socialtjänstens två SIG lotsar vid besök i Södertälje (2012-05-09)

• 9 stycken uppföljningar som Socialtjänstens samordnare för SIG skickat in till Ersta Sköndal 

Högskola månadsvis under tiden för pilotprojektet

Västra Hisingen
• Avidentifi erad åtgärdsplan för en SIG-deltagare

• Gruppintervju med socialtjänstens koordinator för SIG och Socialtjänstens enhetschef för 

resursenheten vid besök i Västra Hisingen (2011-10-12)

• Telefonintervju med gruppchefen för områdespolisen (2012-02-14)

• Gruppintervju med socialtjänstens koordinator för SIG samt gruppchefen för områdespolisen 

vid besök i Västra Hisingen (2011-10-12)

• 9 stycken uppföljningar som Socialtjänstens samordnare för SIG skickat in till Ersta Sköndal 

Högskola månadsvis under tiden för pilotprojektet



168

Örebro (Vivalla)
• Lägesbeskrivning som Örebro kommun skickade in till Rikspolisstyrelsen i samband med 

uppstarten av SIG (Örebro kommun 2011)

• Telefonintervju med gruppchefen för Vivallas lokalt förankrade poliskontor (2011-01-03)

• Telefonintervju med en socialsekreterare som arbetar operativt med SIG (2012-03-17)

• Gruppintervju med representanter från polis (Gruppchef för Vivallas Lokal förankrad poliskontor, 

representant från kriminalunderrättelseenhet), socialtjänst (gruppledare utredningsenheten 

vuxna, enhetschef utredningsenheten vuxna, socialsekreterare utredningsenheten ungdom & 

familj, Gruppledare behandlingsenheten ungdom & familj, gruppledare för fältassistenter) vid 

besök i Örebro (2012-05-25)

• 9 stycken uppföljningar som skickats in till Ersta Sköndal Högskola månadsvis under tiden för 

pilotprojektet
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Bilaga 4. 
Akronymer och förkortningar

BBIC
Barns Behov I Centrum. BBIC är ett system som syftar till att erbjuda kommuner ett 
enhetligt system för handläggning och dokumentation vid barnavårdsutredningar. Licens 
för att arbete med BBIC ges av socialstyrelsen.

HVB-hem
Hem för Vård och Boende. Ungdomar som riskerar att fara illa kan placeras vid HVB-
hem som drivs i både kommunal och enskild regi. 

SSP/SSPF
Avser samarbete mellan Socialtjänst, skola och Polis (SSP) eller Socialtjänst, Skola, Polis 
och Fritidsverksamhet (SSPF). 

SIG
Social insatsgrupp

SIG-deltagare
En person som gett samtycke till att vara med i en social insatsgrupp och därmed tillåter 
att berörda aktörer delar information med varandra.

Unga
Unga används i denna utvärdering som ett samlingsnamn för både ungdomar (13-18) 
samt unga vuxna (18-21).
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Bilaga 5. 
Statistik
Tabell 24. Sammanfattande statistik om deltagarna i samtliga tolv sociala insatsgrupper

Månad

Antal 

d e l -

tagare

D e l g i v n a 

brottsmiss-

tankar

D e l g i v n a 

brottsmiss-

tankar/

deltagare

Under 

15 år

15-17 år 18-20 

år

21-25 

år

Över 25 

år

Tjejer Killar

1109 23 7 3,3 0 16 2 3 2 1 22

1110 32 6 5,3 1 24 2 3 2 1 31

1111 43 5 8,6 3 32 3 3 2 6 37

1112 62 12 5,2 13 38 5 4 2 9 52

1201 68 5 13,6 5 49 6 6 2 10 54

1202 68 13 5,2 5 48 9 5 1 5 64

1203 77 17 4,5 4 53 14 5 1 5 72

1204 84 4 21 6 56 14 7 1 4 80

1205 91 24 3,8 6 61 17 6 1 7 84

m 1109-1111 33 6 5,5 1 24 2 3 2 3 30
m 1112-1202 66 10 6,6 8 45 7 5 2 8 57

m 1203-1205 84 15 5,6 5 57 15 6 1 5 79

Tabell 25. Sammanfattande statistik om målen för verksamheten och genomströmningen i samtliga tolv 

sociala insatsgrupper

Månad Antal deltagare 

med mål 

att hindra 

nyrekrytering

Antal deltagare 

med mål att 

u n d e r l ä t t a 

avhopp från 

k r i m i n e l l a 

nätverk

Antal nytillkomna 

deltagare

A n t a l 

p l a n e r a d e 

avslut

A n t a l 

avhopp

A n t a l 

onåbara

1109 19 4 6 0 0 0

1110 27 3 12 0 0 0

1111 37 4 13 0 1 2

1112 56 4 7 0 0 0

1201 56 7 16 4 5 0

1202 60 8 13 2 1 0

1203 69 8 9 1 2 0

1204 73 11 9 2 2 2

1205 76 13 16 4 3 3

m 1109-1111 28 4 10 0 0 1

m 1112-1202 57 6 12 2 2 0

m 1203-1205 73 11 11 2 2 2
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Tabell 26. Sammanfattande verksamhetsstatistik för samtliga tolv sociala insatsgrupper

Månad A n t a l 

strategiska

möten

A n t a l  

individinriktade

möten

A n t a l 

åtgärdsplaner

Antal deltagare 

med lots

A n t a l 

d e l t a g a r e 

u t a n 

å t g ä r d s -

plan

Antal del

t a g a r e 

utan lots

1109 30 22 15 17 8 6

1110 26 23 21 21 11 11

1111 36 33 23 32 20 11

1112 33 19 32 39 30 23

1201 32 34 50 46 18 22

1202 43 31 52 47 16 21

1203 41 50 57 50 20 27

1204 35 55 68 50 16 34

1205 42 51 73 50 18 41

m 1109-1111 31 26 20 23 13 9

m 1112-1202 36 28 45 44 21 22

m 1203-1205 39 52 66 50 18 34

Tabell 27. Sammanfattande statistik om insatser inom samtliga tolv sociala insatsgrupper 

Månad Totalt 
antal 
insatser 

Antal 
insatser i 
öppenvård 

Antal 
insatser i 
slutenvård 

Antal 
tillsyn och 
kontroll-
insatser 

Antal insatser 
med 
socialtjänsten 
som ensam 
utförare 

Antal 
insatser 
med 
annan 
utförare 

Antal insatser 
i samarbete 

1109 49 20 6 23 35 3 11 

1110 9 7 2 0 4 5 0 

1111 5 2 3 0 5 0 0 

1112 9 7 2 0 8 1 0 

1201 8 5 2 1 4 2 2 

1202 6 4 2 0 6 0 0 

1203 14 9 4 1 11 3 0 

1204 2 2 0 0 2 0 0 

1205 12 5 2 5 9 2 1 

m 1109-1111 21 10 4 8 15 3 4 

m 1112-1202 8 5 2 0 6 1 1 

m 1203-1205 9 5 2 2 7 2 0 
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Tabell 28. Sammanfattande statistik om deltagarna i de olika sociala insatsgrupperna i medeltal per månad

A n t a l 

deltagare/

månad

A n t a l 

d e l - g i v n a 

b r o t t s -

m i s s -

tankar/

månad

A n t a l 

u n d e r 

14 år/

månad

A n t a l 

1 5 - 1 7 

år/

månad

Antal 

1 8 - 2 0 

år/

månad

A n t a l 

2 1 - 2 5 

år/

månad

A n t a l 

över 25 

år/

månad

A n t a l 

tjejer/

månad

A n t a l 

k i l l a r/

månad

Boden 2,3 1 0,0 1,0 1,3 0,0 0,0 0,1 2,2

Borlänge 5,7 0,2 0,0 3,0 2,7 0,0 0,0 0,0 5,7

Botkyrka 6,7 3,1 3,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,1 6,4

Gottsunda 6,3 0,8 0,0 4,3 1,7 0,3 0,0 0,0 6,3

Hisingen 7,7 0 0,0 3,6 0,0 3,0 1,1 0,0 7,2

Hyllie 4,0 0,4 0,2 2,0 1,1 0,7 0,0 0,8 3,3

Karlskrona 4,0 1,3 1,2 2,8 0,0 0,0 0,0 1,4 2,6

Linköping 12,9 1,1 0,0 11,4 0,3 0,7 0,4 2,7 10,2

Lund 2,2 0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 2,2

Spånga 2,2 0,9 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

Södertälje 8,6 1,6 0,0 7,7 0,9 0,0 0,0 0,2 8,3

Örebro 2,6 0,1 0,2 2,1 0,0 0,2 0,0 0,0 2,6

Tabell 29. Sammanfattande statistik om målen för verksamheten och genomströmningen i de olika sociala 

insatsgrupperna i medeltal per månad

Månad Antal deltagare 

med mål 

att hindra 

nyrekrytering/

månad

Antal deltagare med 

mål att underlätta 

avhopp från 

kriminella nätverk/

månad

A n t a l 

n y t i l l k o m n a 

deltagare/

månad

A n t a l 

p l anerade 

avslut/

månad

A n t a l 

avhopp/

månad

A n t a l 

onåbara/

månad

Boden 2,2 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0

Borlänge 5,7 0,0 1,6 0,1 0,0 0,1

Botkyrka 6,2 0,1 1,1 0,2 0,0 0,0

Gottsunda 5,0 1,3 2,3 0,0 0,0 0,0

Hisingen 6,6 1,1 0,9 0,0 0,3 0,2

Hyllie 3,3 0,7 0,7 0,1 0,0 0,2

Karlskrona 2,0 1,3 0,7 0,1 0,0 0,0

Linköping 11,8 1,0 2,3 0,0 0,7 0,0

Lund 1,3 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0

Spånga 2,1 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0

Södertälje 7,6 1,0 0,3 0,4 0,0 0,1

Örebro 2,1 0,2 0,7 0,4 0,4 0,1
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Tabell 30. Sammanfattande verksamhetsstatistik för de olika sociala insatsgrupperna i medeltal per månad

Månad Antal stra-tegiska

möten/månad

A n t a l  

i n d i v i d -

inriktade

möten/

månad

Antal  med 

å t g ä r d s -

planer/

månad

A n t a l 

de l tag are 

med  lots/

månad

Antal del-

tagare utan 

å t g ä r d s -

p l a n / 

månad

Antal del-tagare 

utan lots/

månad

Boden 1,0 3,8 1,9 2,1 0,4 0,2

Borlänge 2,9 7,8 5,2 5,7 0,4 0,0

Botkyrka 6,0 1,7 3,6 0,0 3,4 6,7

Gottsunda 3,0 6,0 4,7 0,0 1,7 6,3

Hisingen 4,8 2,2 1,8 0,3 5,9 7,4

Hyllie 2,2 1,3 3,2 1,4 0,8 2,6

1,1 3,4 2,6 3,9 1,4 0,1

Linköping 4,4 3,3 10,7 12,7 2,2 0,2

Lund 3,3 2,2 1,7 2,2 0,6 0,0

Spånga 1,4 1,2 2,2 2,2 0,0 0,0

Södertälje 5,0 5,6 8,2 8,6 0,3 0,0

Örebro 2,1 1,3 1,2 0,1 1,3 2,4

Tabell 31. Sammanfattande statistik om insatser i de olika sociala insatsgrupperna i medeltal per månad

Kommun Totalt antal 

insatser/

månad

Antal i 

öppenvård/

månad

Antal i 

slutenvård/

månad

A n t a l 

tillsyn och 

kontroll/

månad

Antal med 

socialtjänsten 

som ensam 

utförare/

månad

A n t a l 

m e d 

a n n a n 

utförare/

månad

A n t a l 

i sam-

arbete/

månad

Boden 0,9 0,3 0,2 0,3 0,8 0,1 0,0

Borlänge 1,2 0,9 0,1 0,2 1,0 0,2 0,0

Botkyrka 0,6 0,4 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0

Gottsunda 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0

Hisingen 0,9 0,4 0,4 0,0 0,7 0,0 0,2

Hyllie 1,1 1,0 0,1 0,0 0,9 0,1 0,1

Karlskrona 1,7 1,3 0,2 0,1 1,0 0,4 0,2

Linköping 1,3 0,8 0,6 0,0 1,3 0,0 0,0

Lund 0,8 0,2 0,4 0,1 0,8 0,0 0,0

Spånga 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0

Södertälje 3,8 1,2 0,3 2,2 2,2 0,6 1,0

Örebro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Tabell 32. Antal delgivna brottsmisstankar per månad i samtliga sociala insatsgrupper uppdelat efter olika 

typer av brott 

Månad Totalt Stöldbrott Våldsbrott Trafi kbrott Narkotikabrott Strategiska brott 

(enligt Brå:s 

defi nition)

Övrigt

1109 7 1 1 2 0 1 2

1110 6 1 1 0 1 2 1

1111 5 0 3 0 1 0 1

1112 12 2 5 0 0 1 4

1201 5 1 3 0 1 0 0

1202 13 2 4 1 2 1 3

1203 17 4 3 3 2 1 4

1204 4 0 0 1 1 0 2

1205 26 5 3 2 5 7 4

Totalt 95 16 23 9 13 13 21

Tabell 33. Totalt antal delgivna brottsmisstankar i de olika sociala insatsgrupperna uppdelat efter olika typer 

av brott 

Kommun Totalt Stöldbrott Våldsbrott Trafi kbrott Narkotika-brott Strategiska 

brott (enligt 

Brå:s 

defi nition)

Övrigt

Boden 9 2 3 1 3 0 0

Borlänge 2 1 0 1 0 0 0

Botkyrka 29 5 9 1 1 6 7

Gottsunda 7 0 0 3 0 2 2

Hisingen 0 0 0 0 0 0 0

Hyllie 4 0 1 0 1 1 1

Karlskrona 12 4 2 1 4 1 0

Linköping 10 2 6 0 0 0 2

Spånga 6 2 1 1 0 0 2

Lund 0 0 0 0 0 0 0

Södertälje 15 0 1 1 3 3 7

Örebro 1 0 0 0 1 0 0

Totalt 95 16 23 9 13 13 21
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