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Delta på distans?

– följ konferensen via livestream 

mejla oss för mer information

UTANFÖRSKAP & GÄNGKRIMINALITET
 

Årets viktigaste utbildningsdag om utanförskap 
och gängkriminalitet

Ur agendan:
• Socialstyrelsens uppdrag och nationella satsningar 

för barn och unga i riskzon för att begå brott

• Effektiva och beprövade metoder för 
kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete som 
ger resultat

• “Sluta skjut” – satsningen som minskar skjutningar 
och sprängningar

• Framgångsrikt operativt arbete för att ingripa och 
förebygga våld och gängkriminalitet

• Prisbelönt process för att minska otrygghet och öka 
trivsel i ett särskilt utsatt område

• Hur kan socialtjänsten samverka med polis och 
andra aktörer som skola i tidigt skede för att 
identifiera utsatthet hos barn och unga för att 
undvika negativ utveckling?

• Framgångsrik avhopparverksamhet där kriminella 
får stöd att lämna våldsamma grupper

• Utforma en långsiktig strategi för boende, 
integration, delaktighet för bättre sammanhållning 
och stabilitet i ett särskilt utsatt område

Högaktuella talare:

Socialstyrelsen 
Annika Öquist 
Enhetschef 
Kunskapsstyrning

Talare och praktikfall:
Socialstyrelsen
Annika Öquist 
Enhetschef kunskapsstyrning 
Liselotte Persson Öhrn 
Utredare 
Petra Bergendahl 
Jurist 
 
Botkyrka kommun 
Kadir Yilmaz 
Förste socialsekreterare

Malmö stad 
Rebeca Person 
Socialsekreterare

Polismyndigheten 
Stefan Wredenmark 
Kommunpolis

Brottsförebyggande rådet 
Karin Svanberg 
Enhetschef

Kriminalvården 
Jonas Angermund 
Frivårdsinspektör 
 
BID Sofielund 
Hjalmar Falck 
Verksamhetschef 
 
Polismyndigheten 
Freddy Nilsson 
Kommunpolis

Konferensen vänder sig till:

- Socialtjänst 
- Polis & säkerhet 
- Skola, kultur & fritid 
- Bostadsbolag 
- Ideélla organisationer 

Botkyrka kommun
Kadir Yilmaz 
Förste 
socialsekreterare

Brottsförebyggande 
rådet
Karin Svanberg 
Enhetschef



08.15-09.15 Registrering 

09.15-09.20 Ordförande öppnar konferensen

09.20-10.20 Myndighet
Socialstyrelsens uppdrag och nationella satsningar 
för barn och unga i riskzon för att begå brott 
Socialstyrelsen är kunskapsmyndigheten inom 
socialtjänstens område och har i uppdrag att utveckla, 
sprida aktuell och ny kunskap om metoder och arbetssätt 
inom den sociala barn- och ungdomsvården.
• Socialstyrelsens pågående arbete med att ge stöd till 
   socialtjänsten i frågor som rör barn och unga som riskerar 
   att begår brott  
• Hur kan socialtjänsten samverka med skola och polis i det 
   brottsförebyggande arbetet? Exempel på 
   utvecklingsarbete
• Vilka risk- och skyddsfaktorer är viktiga att känna till i 
   arbetet med att minska barn och ungas normbrytande 
   beteende? Vad är socialtjänstens ansvar och uppgifter? 
 
Annika Öquist, Enhetschef kunskapsstyrning, Socialstyrelsen
Liselotte Persson Öhrn, Utredare, Socialstyrelsen 
Petra Bergendahl, Jurist, Socialstyrelsen

10.20-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-11.50 Expertanförande
Effektiva och beprövade metoder för 
kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete som ger 
resultat 
• Hur strukturerar man ett kunskapsbaserat 
   brottsförebyggande arbete som minskar brottsligheten 
   och utanförskapet? 
• Utforma lokalt anpassade åtgärder i samverkan med flera 
   aktörer för socialt hållbar utveckling som ökar tryggheten 
   i området 
• Exempel på framgångsrikt brottsförebyggande arbete

Karin Svanberg, Enhetschef, Brottsförebyggande rådet

Karin Svanberg är en av Sveriges främsta experter inom 
brottsförebyggande arbete. Hon leder enheten för 
utveckling av brottsförebyggande arbete på 
Brottsförebyggande rådet (Brå). Karin är utredningssociolog 
och hon har arbetat med kvalificerat forsknings-, 
utrednings- och utvecklingsarbete inom främst det 
kriminalpolitiska och förebyggande området.

11.50-12.50 Lunch och nätverkande

12.50-13.50 Praktikfall
“Sluta skjut” – satsningen som minskar skjutningar och 
sprängningar 
I satsningen “Sluta skjut”, som bygger på välbeprövade 
amerikanska metoden Group Violence Intervention, 
samarbetar Malmö stad, polisen och kriminalvården för 
att minska skjutningar och grovt våld. Jämfört med 2017 
har Malmö lyckats nästan halvera skjutningarna. Även 
tryggheten har ökat enligt polisens årliga trygghetsmätning. 
• Så kan man med hjälp av fokuserad avskräckning, 
   interventioner och andra riktade informationsinsatser mot 
   de våldsamma grupperna minska skjutningarna i staden
• Vilka sanktioner används på de individer som ej avstår 
   det grova våldet?

• Framgångsrik avhopparverksamhet, i samverkan 
   med polis och satsningen “Sluta skjut”, där kriminella 
   får stöd att lämna våldsamma grupper

Rebeca Persson, Socialsekreterare - Sluta skjut, Malmö 
stad 
Stefan Wredenmark, Kommunpolis, Polismyndigheten 
Jonas Angermund, Frivårdsinspektör, Kriminalvården

13.50-14.20 Eftermiddagskaffe

14.20-15.20 Praktikfall
Framgångsrikt operativt arbete för att ingripa och 
förebygga våld och gängkriminalitet 
Norra Botkyrka klassas som särskilt utsatt område av 
polisen. Kommunen har sedan många år kämpat mot 
kriminalitet och gäng som skapar otrygghet i området. 
För att öka kommunens insatser har man framgångsrikt 
inrättat en operativ grupp där socialtjänst och polis 
samverkar för att förebygga barn och unga påbörjar 
en kriminell livsstil samt ingriper och förhindrar att 
våldsbrott begås.

• Skapa gemensamma riktade insatser mot 
   gängkriminaliteten som ger resultat
• Utforma effektiv samverkan med polis och andra 
   aktörer som skola för att i tidigt skede identifiera 
   utsatthet hos barn och unga för att undvika negativ 
   utveckling
• Så arbetar vi förebyggande och ingripande för att 
   förhindra barn och unga i riskmiljöer begår allvarliga 
   våldsbrott

Kadir Yilmaz, Förste socialsekreterare, Botkyrka 
kommun

15.20-16.10 European Crime Prevention 
Award
Prisbelönt process för att minska otrygghet, öka 
trivsel och stödja det brottsförebyggande arbetet 
i ett särskilt utsatt område 
För fem år sedan startade processen BID Sofielund som 
ett samarbete mellan Fastighetsägare BID Sofielund, 
Malmö stad och Polisområde Malmö. Arbetet i 
Sofielund, ett område som klassats som ett särskilt 
utsatt område och som har haft stora problem med 
kriminalitet och droghandel, har vänt den negativa 
utvecklingen och ökat säkerheten i området. Arbetet 
har varit så framgångsrikt att BID Sofielund vann 
European Crime Prevention Award 2019.

• Så har vi lyckats med gemensamma krafter vända 
   utvecklingen i Seved och Sofielund från brottslighet 
   och förfall till ökad trygghet och trivsel
• Utforma en långsiktig strategi för boende, integration, 
   delaktighet för bättre sammanhållning och stabilitet i 
   området
• Vilka insatser och åtgärder har gett störst effekt i att 
   minska kriminalitet och droghandel?

Hjalmar Falck, Verksamhetschef, BID Sofielund 
Freddy Nilsson, Kommunpolis, Polismyndigheten 

16.10 Ordförande avslutar konferensen

UTANFÖRSKAP & GÄNGKRIMINALITET
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Om Integrationsforum
Integrationsforum är störst i Sverige på kompetensutveckling inom integration, mångfald, kultur och 
flyktingmottagning. Över 3000 deltagare deltar årligen på våra utbildningar.

Vår vision är att genom våra kvalitativa utbildningar, konferenser och kurser hjälpa organisationer med att 
hantera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och prestera goda resultat. Vårt syfte och mission är att arbeta för 
ökad integration och ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald.

Vår ambition är att alla våra deltagare och samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att återkomma.

Utanförskap & Gängkriminalitet
Utanförskapet i Sverige breder ut sig i hela landet. Det finns 60 områden i Sverige som Polismyndigheten 
betecknar som utsatta. Utanförskapet och segregationens negativa effekter tar sig uttryck genom lägre 
genomsnittlig livslängd, sämre förutsättningar för elever att klara skolan, högre andel kriminella och svårare för 
polisen att utföra sitt uppdrag. 
 
Arbetet för att stävja våld, skjutningar och gängkriminalitet behöver intensifieras. Antalet socialtjänster i 
landet som haft kontakt med barn eller unga vuxna som är involverade i gängkriminalitet är hög. Enbart i 
Stockholmsområdet finns det över 50 kriminella gäng enligt Polismyndigheten. 
 
Kommuner behöver öka kunskapsnivån, uppdatera lägesbilden, aktualisera handlingsplaner och se till att 
kunskap om det förebyggande arbetet mot utanförskap och gängkriminalitet sprids i förvaltningarna.  
 
För att stödja dig i ditt arbete arrangerar vi konferensen Utanförskap & gängkriminalitet 13 oktober 2020. Under 
konferensen presenteras det aktuella kunskapsläget och framgångsrika satsningar i arbetet mot utanförskap och 
gängkriminalitet. 
 
 
Varför du ska gå på Utanförskap & Gängkriminalitet?
• Lyssna på myndigheter och Sveriges främsta experter i det praktiska brottsförebyggande arbetet

• Öka dina kunskaper om utanförskap och dess effekter samt ta reda på hur man minskar dess negativa 
   påverkan på barn och unga

• Ta del av framgångsrika exempel på samverkan mellan socialtjänst, polis, bostadsbolag och skola att 
   förebygga våld och gängkriminalitet

• Konkreta metoder på hur du stöttar kriminella att lämna våldsamma grupper och en kriminell livsstil

• Nätverka, knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet 

 
 
Sagt om tidigare konferenser om utanförskap och kriminalitet:
“Mycket kompetenta föreläsare som inspirerade till kunskapsutveckling” Avesta kommun 
 
“Bland de bättre konferenserna jag deltagit i, koncist och handfasta förslag” Varbergs kommun 
 
“Bra konferens med ett viktigt tema” Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 
“Kompetenta föreläsare berikade dagen och gav mig en bra helhetssyn inom aktuellt ämne” Nässjö kommun



Datum:
Utanförskap & gängkriminalitet  
13 oktober 2020

Konferensanläggning:
Bonnier Conference Center 
Torsgatan 21, Stockholm, Tel 08-33 66 86

3 sätt att anmäla sig:
Tel: 08-199409

E-post:  kundtjanst@integrationsforum.se

Webb: www.integrationsforum.se/anmalan
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Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.  
 
I det fall Integrationsforum ställer in en konferens återbetalas hela det inbetalda beloppet.

Pris
Konferens 4990 kr

Betalningsvillkor: 
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

Avbokningsvillkor:
Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga 
avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt 
ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före konferensstart uteblir värdebrev eller 
ersättning. Integrationsforum förbehåller sig rätten att byta datum, arrangera digitalt eller att ställa in ett evenemang. 
I det fall Integrationsforum ställer in ett evenemang återbetalas hela det inbetalda beloppet. Integrationsforum 
reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, lokal, schema och programpunkter i agendan.  
 
Besök https://integrationsforum.se/villkor/ för fullständiga villkor                                                       

- Önskar du delta via webbsändning?  
- Mejla mohamed.elmi@integrationsforum.se för mer information


