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24 november 2021 
Stockholm och digitalt

Delta digitalt?

– följ konferensen på plats 

eller via livestream
UTANFÖRSKAP & GÄNGKRIMINALITET

 
Årets viktigaste utbildningsdag om utanförskap 

och gängkriminalitet - 3:e upplagan

Ur agendan:
• Sekretesslagen och informationsdelning mellan 

socialtjänst och polis

• Framgångsrik avhopparverksamhet för personer 
som vill lämna kriminella gäng och nätverk

• Kriminella nätverkens krypterade kommunikation

• Hur unga personer radikaliseras, tvingas och 
uppmuntras till grova brott

• Den nya generation gängkriminella och hur 
gangsterkulturen skapats och frodats i Sverige

• Tidigt förebyggande arbete i samverkan med andra 
för att fånga upp och erbjuda stöd till föräldrar och 
yngre barn

• Hur tystnadskultur och rädsla präglar och påverkar 
utanförskapsområden

• Vad har positiv betydelse för avhoppares 
förändringsprocesser och viljan att bygga ett nytt liv

Speciellt inbjudna talare:

Malmö stad 
Hannah Sjöholm 
Enhetschef ungdom

Talare och praktikfall:

Malmö stad 
Hannah Sjöholm 
Enhetschef ungdomsenheten 
Henrik Olsson 
Sektionschef ungdomsenheten 

Diamant Salihu 
Kriminalreporter &  
författare “Tills alla dör” 

Uppsala kommun 
Hilde Wiberg 
Enhetschef ungdomsjouren 
Suzan Bakan 
Specialisthandläggare 

Fryshuset Passus 
Peter Svensson 
Verksamhetsansvarig 
 
Polismyndigheten 
Emil Eisersjö 
Sektionschef 
underrättelseenheten NOA

Konferensen vänder sig till:

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

Kriminalreporter 
Författare - “Tills alla 
dör”

Polismyndigheten
Emil Eisersjö 
Sektionschef NOA



08.15-09.15 Registrering 
 
09.15-09.20 Ordförande öppnar konferensen

09.20-10.20 Polismyndigheten
Kriminella nätverkens krypterade kommunikation 
Länge har kriminella nätverken kunnat bedriva 
narkotikahandel, planera grova våldsdåd samt rekrytera 
barn och unga personer till sina nätverk tack vare krypterad 
kommunikation. Emil Eisersjö från polisens Nationella 
operativa avdelningen (NOA) kommer att ge en unik inblick 
från senaste årens underrättelsearbete med krypterad 
kommunikation och kampen mot kriminella nätverk.
• Polisens underrättelsearbete med kriminella nätverks 
   krypterade kommunikation och hur flera våldsdåd har 
   förhindrats 
• Hur unga personer radikaliseras, tvingas och uppmuntras 
   till grova brott 
• Vad kommer att hända nu när många är frihetsberövade 
   och vad måste göras för att få slut på gängkriminalitet?

Emil Eisersjö, Sektionschef underrättelseenheten - NOA, 
Polismyndigheten

10.20-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-11.50 Succéförfattare
Den nya generation gängkriminella 
• Så har gangsterkulturen skapats och frodats i Sverige 
• Gangfluencers – den unga generationen kriminella som 
   influerar sitt våldskapital på sociala medier med musik, 
   smycken och märkeskläder 
• Hur tystnadskultur och rädsla präglar och påverkar 
   utanförskapsområden

Diamant Salihu, Kriminalreporter & författare ”Tills alla dör”

Diamant Salihu har länge bevakat den blodiga 
konflikten som har pågått i Järvaområdet.  I den mycket 
populära boken ”Tills alla dör” som kom ut våren 2021 
har han intervjuat gängmedlemmar, poliser, anhöriga, 
socialarbetare och skolpersonal för att förstå helheten. 
Diamant återger en berättelse om hur Sverige ser ut i dag 
och belyser samhällets kollektiva ansvar för det som händer 
i förorterna.

11.50-12.50 Lunch och nätverkande

12.50-13.50 Praktikfall
Framgångsrik avhopparverksamhet för personer som 
vill lämna kriminella gäng och nätverk 
I en ny forskningsstudie från Linnéuniversitetet utvärderades 
Fryshusets avhopparverksamhet Passus. Enligt forskarna har 
Passus utvecklat en fungerande och lyckad modell för hur 
man stödjer gängmedlemmar att lämna gäng och bygga 
upp ett nytt liv. 
• Så utformar vi individanpassade stöd och 
   behandlingsprogram åt personer som vill lämna 
   kriminella gäng och nätverk
• Vad har positiv betydelse för deltagarnas 
   förändringsprocesser och viljan att bygga ett nytt liv 
• Så arbetar vi med uppföljning efter 
   behandlingsprogram för att förhindra återfall
 
Peter Svensson, Verksamhetsansvarig Passus, Fryshuset 

13.50-14.20 Eftermiddagskaffe

14.20-15.15 Praktikfall
Sekretesslagen och informationsdelning mellan 
socialtjänst och polis i det brottsförebyggande 
arbetet 
2013 infördes en sekretessbrytande bestämmelse för 
att öka möjligheterna till informationsdelning i det 
lokala brottsförebyggande arbetet. Ändå avstår 
socialsekreterare för att dela information till polisen. 
För att förebygga brott och bryta destruktiv utveckling 
för den unge är informationsdelning mellan polisen 
och socialtjänsten av stor vikt. I Malmö stad fungerar 
informationsdelningen väldigt bra mellan polisen och 
Enheten Ungdom i Malmö.   
• Vilken information delar vi med polisen och hur 
   tillämpar vi sekretessbestämmelserna
• Så har vi byggt upp ett nära samarbete med 
   områdespolisen, vilket har ökat den ömsesidiga 
   förståelsen och varandras förutsättningar i det 
   förebyggande arbetet 
• Vår nya ungdomsenhet inom socialtjänsten för 
   att öka kvalitén i utredning och insatser samt stärka 
   samverkan

Hannah Sjöholm, Enhetschef ungdom, Malmö stad 
Henrik Olsson, Sektionschef ungdom, Malmö stad

15.15-16.10 Praktikfall
Tidigt förebyggande arbete i samverkan med 
andra för att fånga upp och erbjuda stöd till 
föräldrar, barn och unga 
Den grova kriminaliteten kryper ner i åldrarna. Att tidigt 
identifiera barn och unga i riskzon för att utveckla ett 
kriminellt beteende kan vara avgörande för barn, 
familjer och samhällets utveckling. Uppsala kommun 
har inlett flera satsningar för samverkan för att 
förebygga och bryta kriminellt beteende, bland annat 
i mellanstadieålder.
• Samverkan BVC och socialtjänst - screena olika 
   behov för att tidigt erbjuda föräldrastöd samt annat 
   stöd
• Samverkan socialtjänst-skola-fritid-och polis, en 
   samverkansmodell från mellanstadiet till högstadiet 
   (SSPF-junior och SSPF)
• Samverkan socialtjänst och polis i områdesarbete 
   och individarbete på fält
 
Hilde Wiberg, Enhetschef ungdomsjouren, Uppsala 
kommun 
Suzan Bakan, Specialisthandläggare 
ungdomskriminalitet, Uppsala kommun 

16.10 Ordförande avslutar konferensen

UTANFÖRSKAP & GÄNGKRIMINALITET
24 november 2021
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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
Allt fler kriminella gäng lockar barn och unga att göra brott redan när de är 10-11 år. Barn och unga står för en 
allt större del av det väpnade våldet och enligt Polismyndigheten finns det flera hundra barn enbart i Stockholm 
och Göteborg som är med i kriminella gäng. 
 
Dagens unga kriminella räds heller inte för att visa sitt våldskapital för att snabbt stiga i gängens hierarki nu när 
många högt uppsatta har blivit frihetsberövade. Regeringens senaste förslag mot gängbrottslighet är bland 
annat hårdare straff samt att det skall vara straffbart att rekrytera minderåriga att utföra brottsliga handlingar. 
 
Kommuner behöver förbättra samverkan mellan socialtjänst och polis, aktualisera handlingsplaner och se till att 
kunskap om det förebyggande arbetet mot gängkriminalitet och utanförskap sprids i förvaltningarna. 
 
För att stödja dig i ditt arbete arrangerar vi för tredje gången konferensen Utanförskap & gängkriminalitet 24 
november maj 2021. Under konferensen presenteras det aktuella kunskapsläget, avhopparverksamhet som 
fungerar och satsningar i arbetet mot utanförskap och gängkriminalitet. 
 
 
Varför du ska delta på Utanförskap & gängkriminalitet?
• Sekretesslagen och framgångsrikt samarbete för informationsdelning mellan socialtjänst och polis  

• Beprövade insatser för förebyggande fältarbete för att stötta och fånga upp yngre barn i riskzon för 
   kriminalitet

• Öka dina kunskaper om nya generationen gängkriminella, krypterad kommunikation och gangsterkultur

• Ta del av Sveriges mest framgångsrika avhopparverksamhet

• 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 
 
“Väldigt värdefull och konkret information.” Sollentuna kommun



Datum:
Utanförskap & gängkriminalitet  
24 november 2021

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: 08-199409
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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


