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Stockholm och digitalt

Delta digitalt?

– följ konferensen på plats 

eller via livestream
UTANFÖRSKAP & GÄNGKRIMINALITET

 
Årets viktigaste utbildningsdag om utanförskap 

och gängkriminalitet - 4:e upplagan

Ur agendan:
• Sociala utfallskontrakt – nytänkande koncept för att 

förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet

• Livet som kriminell och vägen ut ur gänget

• Föräldrastöd och tillitsskapande åtgärder för att 
minska rädslan för socialtjänsten

• Så skapar vi en mer meningsfull fritid för unga

• Framgångsrikt lokalt brottsförebyggande- och 
ANDT-arbete i en mindre kommun

• Så minskade Glasgow det dödliga gängvåldet

• Vad är viktigt att tänka på när man jobbar med 
barn och unga samt hur kan man öka deras 
självkänsla?

• Motivationsfönstret och upphörandeprocessen – 
hur kan man stötta individer när de är som mest 
mottagliga för avhopp

• Hur skapas ojämlika uppväxtvillkor och vad är dess 
långsiktiga effekter

• Maskulinitetsnormer och machokulturens roll inom 
gängsammanhang

Speciellt inbjudna talare:

Scottish Violence 
Reduction Unit 
Niven Rennie 
Director

Talare och praktikfall:
Ale kommun 
Dzemal Sabovic 
Strategisk samordnare trygghet 
 
Polismyndigheten 
Jessica Ask 
Kommunpolis - LPO Kungälv/Ale 
 
Stockholms stad 
Sofie Anderman 
Processledare socialtjänsten 
 
Mehdi Adnan Mossa 
Skolkurator & f.d. kriminell 
 
Föreningen Tidigt föräldrastöd 
Bodil Frey 
Verksamhetsledare 
Rafif Saleh 
Kulturtolk 
 
Helamalmö 
Nicolas Lunabba 
Verksamhetsledare 
 
Scottish Violence Reduction 
Unit 
Niven Rennie 
Director 
 
Fight for Zero 
Henok Alem 
Operativ chef 
 
Research Institutes of Sweden 
Lovisa Vildö 
Projektledare 

Konferensen vänder sig till:

- Socialtjänst 
- Polis & säkerhet 
- Trygghet/brottsförebyggare 
- Ungdom & fritidsverksamhet 
- Politiker 
- Bostadsbolag 
- Psykiatri & behandling

Stockholms stad
Sofie Anderman 
Processledare 
socialtjänsten

Helamalmö
Nicolas Lunabba 
Verksamhetsledare



08.15-09.15 Registrering
 
09.15-09.20 Moderator öppnar konferensen

09.20-10.20 Prisbelönt verksamhet
Hur ojämlikhet och social orättvisa skapar det 
samhälle vi har idag 
Organisationen Helamalmö som startade 2004 verkar för 
social rättvisa och hållbarhet med särskilt fokus på barn och 
unga i socialt utsatta områden i Malmö. Målet är att öka de 
ungas självkänsla och tillgodose dem fler av sina rättigheter.  
 
Organisationen driver flertalet mötesplatser för unga och 
har ca 250 medarbetare samt flertalet samarbeten med 
resursstarka aktörer i staden. Genom att förbättra tillvaron 
för unga människor i socioekonomiskt svaga områden 
bidrar Helamalmö till att motverka att unga dras in i 
kriminalitet. 

• Hur skapas ojämlika uppväxtvillkor och vad är dess 
   långsiktiga effekter 
• Hur social orättvisa och klasstillhörighet hör ihop med 
   kriminalitet 
• Vad är viktigt att tänka på när man jobbar med barn och 
   unga samt hur kan man öka deras självkänsla?
• Så arbetar vi för att skapa bättre levnadsförhållanden 
   och en mer meningsfull fritid för unga

Nicolas Lunabba, Verksamhetsledare, Helamalmö

Nicolas Lunabba har arbetat i utsatta områden under 20 
års tid genom föreningen Helamalmö. Hans medverkan 
på Sommar i P1 blev en av förra årets mest hyllade 
sommarprat där han lyfter upp hur social orättvisa 
och ojämlikheten i samhället drabbar barn och unga i 
utanförskapsområden. Nicolas röst hörs ofta i den offentliga 
debatten, där han är en viktig motröst som bidrar med 
kunskap och nya perspektiv. Nicolas och Helamalmö har 
fått flertalet utmärkelser för deras sociala insatser.

10.20-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-11.40 Personlig berättelse
Livet som kriminell och vägen ut ur gänget 
• Maskulinitetsnormer och machokulturens roll inom 
   gängsammanhang  
• Vägen ut ur gäng och kriminellt liv samt hur jag bröt 
   destruktiva mönster  
• Motivationsfönstret och upphörandeprocessen – hur kan 
   man stötta individer när de är som mest mottagliga för 
   avhopp? 

Mehdi Adnan Mossa, Skolkurator och f.d. gängkriminell

Mehdi Adnan Mossa, idag skolkurator och samordnare 
för förebyggande insatser, kommer prata om livet som 
gängkriminell och vad det var som gjorde att han till slut 
valde att ta sig ur gänget och ett kriminellt liv. Vi får följa 
med på hans resa från en värld kantad av utanförskap och 
kriminalitet till nutid, där han arbetar med förebyggande 
insatser för att förhindra att barn och unga hamnar i 
kriminella miljöer.

 
 

11.40-12.20 Praktikfall
Föräldrastöd och tillitsskapande åtgärder för att 
minska rädslan för socialtjänsten 
Brist på tillit till samhället pekas ofta ut som en av de 
största utmaningarna i de utsatta områdena. I området 
Lövgärdet, ett särskilt utsatt område, i Angered har 
rädslan för socialtjänsten varit så stor att en del hellre 
lämnat landet än att ha kontakt med myndigheten. 
Rädslan bland föräldrarna kan leda till att familjer inte 
tackar ja till de insatser de behöver eller att föräldrarna 
blir osäkra på sig själva och backar alldeles för mycket 
i sin föräldraroll.  
 
I detta område verkar föreningen Tidigt föräldrastöd 
med att stärka mammor i området i föräldraskap 
samt bygger broar och hjälper till i kontakten 
mellan människor från andra kulturer och svenska 
myndigheter. 

• Hur kan man öka tilliten till myndigheter och få bättre 
   möjligheter att nå fram till familjer med förebyggande 
   insatser? 
• Så ökar vi föräldrars kunskap om deras rättigheter 
   och skyldigheter i föräldraskap samt stärker dem i 
   deras roll
• Hur synliggör vi och inkluderar föräldrar i 
   utanförskapsområden som en viktig resurs och 
   samarbetspartner för att förhindra att barn och unga 
   dras in i gäng?
 
Bodil Frey, Verksamhetsledare, Föreningen Tidigt 
föräldrastöd 
Rafif Saleh, Kulturtolk, Föreningen Tidigt föräldrastöd 

12.20-13.20 Lunch och nätverkande

13.20-14.20 Praktikfall (på engelska)
Award winning public health approach to 
preventing gang-related crimes 
In 2005, Glasgow in Scotland was named the “murder 
capital of Europe” by the WHO with increasing rates of 
violent gang-related crime. It pushed law enforcement 
to rethink their approach to the problem. The Scottish 
Violence Reduction Unit (SVRU) was launched in 2005, 
in response to the alarming rates of homicide and 
gang violence. 
 
SVRU adopted a public-health approach, which treats 
violence as a preventable disease, and not just a 
policing issue. A groundbreaking initiative which saw 
homicide rates dropped by more than 50% a decade 
later. Police authorities across the UK and around the 
world took inspiration from the award winning SVRU’s 
empathetic approach.  
 
• How we implemented a public health approach 
   and partnered with the health, education and social 
   services sectors to reduce and prevent gang-related 
   crimes
• Capacity building and supporting the 
   implementation of local prevention work to tackle 
   serious violence 

Niven Rennie, Director, Scottish Violence Reduction Unit
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14.20-14.50 Eftermiddagskaffe

14.50-15.30 Praktikfall
Framgångsrikt lokalt brottsförebyggande- och ANDT-
arbete i en mindre kranskommun 
Den grova narkotikabrottsligheten har sedan några år 
tillbaka spritt sig till Göteborgs mindre kranskommuner. Ale 
kommun, som ligger norr om Göteborg, hade under den 
perioden ett ökat droganvändande. Tillgängligheten till 
narkotika är lätt då Ale har goda kommunikationer och 
närhet till utsatta områden i Göteborg samt även till de 
större orterna, Trollhättan och Vänersborg. 
 
Tack vare ett offensivt lokalt brottsförebyggande- och 
ANDT-arbete har kommunen lyfts fram för sina insatser mot 
narkotikabrottslighet. Kommunen har visat på en positiv 
utveckling där bland annat den upplevda känslan av 
trygghet har ökat samtidigt som den har minskat nationellt. 
Dessutom så har användningen av narkotika minskat bland 
högstadieelever två år i rad. 

• Hur har vi strukturerat det lokala brottsförebyggande- och 
   ANDT-arbetet i samverkan med polis och lokalsamhället?
• Vilka trygghetsskapande åtgärder har vi prioriterat samt 
   vilka har gett störst effekt? 

Dzemal Sabovic, Strategisk samordnare trygghet och 
missbruksprevention, Ale kommun 
Jessica Ask, Kommunpolis, Polismyndigheten

15.30-16.20 Praktikfall
Sociala utfallskontrakt – nytänkande koncept för att 
förhindra barn och unga hamnar i kriminalitet 
De flesta enheter för barn och unga i socioekonomiskt 
svaga områden brottas med hög arbetsbelastning för 
socialsekreterare. Många ärenden som kommer in som 
är komplexa och tenderar att återkomma i form av nya 
orosanmälningar, samtidigt som många familjer tackar nej 
till de stödinsatser som erbjuds. Framför allt stödinsatser som 
hade behövts i tidig ålder. 
 
Socialtjänsten i Hässelby-Vällingby SDF i Stockholm arbetar 
idag med en ny innovativ pilotverksamhet. För att så 
tidigt som möjligt ge socialt stöd till unga i riskzonen för 
kriminalitet och missbruk har man tecknat så kallade sociala 
utfallskontrakt med fem civila organisationer, en oprövad 
metod när det gäller insatser som socialtjänstens beslutar 
om på individnivå. En metod som sänker trösklarna och att 
det blir lättare för familjer att ta emot de stöd och insatser 
som erbjuds.

• Så arbetar vi med prestationsbaserade sociala 
   utfallskontrakt och tecknat avtal med civilsamhället i det 
   förebyggande arbetet 
• Utforma behovsanpassade och hållbara stödinsatser i 
   tidigt skede för att undvika negativ utveckling för barn 
   och unga i riskzonen
• Så genomför vi uppföljningsmätningar och utvärderar 
   effekterna av insatserna
 
Sofie Anderman, Processledare, Hässelby-Vällingby SDF 
Henok Alem, Operativ chef, Fight for Zero
Lovisa Vildö, Projektledare, Research Institutes of Sweden 

16.20 Ordförande avslutar konferensen

UTANFÖRSKAP & GÄNGKRIMINALITET
17 maj 2022

Delta på plats eller digitalt 
Högkvalitativ livestream:

Precis som om du vore närvarande
i lokalen

Du som deltagare tar del av programmet 
via vår interaktiva eventplattform och kan 
befinna dig fysiskt där det passar dig bäst. 
Föreläsningar, frågestunder, diskussioner 
och nätverkande - allt innehåll är samlat i 
ett webbaserat verktyg, som är smidig att 
använda.

Önskar du delta digitalt? 

Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för 
mer information och bokning.

Anmäl dig idag! 

Hemsida: 
www.integrationsforum.se/anmalan
 
E-post: kundtjanst@integrationsforum.se  
 
Tel: 08-502 351 94
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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 och gängbrottsligheten breder ut sig i hela landet och i mindre orter. Antalet utsatta områden i 
Sverige har ökat till 61 områden enligt Polismyndighetens senaste officiella lägesbild från i höstas. Arbetet för att 
stävja våld, skjutningar och gängkriminalitet behöver intensifieras eftersom det dödliga våldet är fortsatt högt då 
46 dödskjutningar ägde rum 2021. 
 
Ojämlika uppväxtvillkor och utanförskapets negativa effekter tar sig uttryck genom lägre genomsnittlig livslängd, 
sämre förutsättningar för elever att klara skolan och högre andel unga kriminella. 
 
Kommuner behöver förbättra stödet till föräldrar i utsatta områden i kampen mot gängen. Använda nya 
arbetssätt för att öka jämlikheten och skapa bättre uppväxtvillkor för barn och unga att lyckas. Se till att kunskap 
om förebyggande arbete mot utanförskap och gängkriminalitet som fungerar sprids i förvaltningarna. 
 
För att stödja dig i ditt arbete arrangerar vi för fjärde gången konferensen Utanförskap & gängkriminalitet 
17 maj 2022. Under konferensen presenteras det innovativa metoder samt arbetssätt mot utanförskap och 
gängkriminalitet. 
 
 
Varför du ska delta på Utanförskap & gängkriminalitet?
• Upptäck hur man ökar tilliten till myndigheter och få bättre möjligheter att nå fram till familjer med 
   förebyggande insatser

• Lyssna på en personlig berättelse om machokultur, avhopp och vägen ut ur gäng

• Ta del av en innovativ pilotverksamhet för att så tidigt som möjligt ge socialt stöd till unga i riskzonen för 
   kriminalitet

• Lyssna på ett prisbelönt internationellt praktikfall om hur man minskar gängvåld med ett folkhälsoperspektiv

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

 
Sagt om tidigare Utanförskap & gängkriminalitet:
“Superproffsiga som vanligt! Relevant och aktuellt!” Karlstads kommun 
 
“Konferensen gav mig mycket matnyttigt från professionella yrkesutövare i ämnet, duktiga talare som har passion 
för sitt område. Välorganiserat med högkvalitet.” Gislaveds kommun 
 
“Tack än en gång för en så givande konferens - jag har deltagit fler gånger och ni har så hög kvalité - så 
proffsigt!” Stockholms stad 
 
“Intressanta teman och väl genomförd konferens. Har definitivt nya insikter att ta med mig till mitt arbete.” 
Göteborgs stad 
 
“En av de mest intressanta och högaktuella konferensen jag har varit på. Alla som arbetar med ungdomar borde 
gå på denna.” Växjö kommun



Datum:
Utanförskap & gängkriminalitet  
17 maj 2022

Konferensanläggning:
Folkets Hus - City Conference Centre 
Barnhusgatan 12-14, Stockholm, Tel 08-508 166 00

3 sätt att anmäla sig:
Webb: www.integrationsforum.se/anmalan

E-post:  kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-502 351 94
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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 digitalt? 
- Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.

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 - Utanförskap & gängkriminalitet 4990 kr


