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UTANFÖRSKAP & GÄNGKRIMINALITET
Årets viktigaste utbildningsdag om utanförskap
och gängkriminalitet - 5:e upplagan
29 november 2022
Stockholm och digitalt

Talare och praktikfall:

Ur agendan:

•
•
•
•
•
•
•
•

Senaste kunskapsläget om sociala miljöfaktorer,
orsaker till kriminellt beteende samt förebyggande
arbete
Behandlingsinsatser för personer som vill lämna ett
kriminellt liv
Förebyggande och främjande ungdomsarbete som
skapar positiv förändring i utsatta områden
Framgångsrika insatser för brottsbekämpning och
förebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer
med fokus på kriminella släktnätverk
Strukturer och arbetssätt för framgångsrikt arbete
med avhopparverksamhet
Hur kan vi stärka de miljöer som har störst betydelse
för barn och unga vad gäller moral, självkontroll och
normer?
Beprövade samtalsmetoder för att motivera,
vägleda samt stödja klienter att ta sig igenom en
förändringsprocess
Vilka tidiga insatser bör prioriteras i det
förebyggande arbetet

Speciellt inbjudna talare:

Botkyrka kommun
Elise Ekmen

Avhopparsamordnare

Emil Häggbom

Avhopparsamordnare

Jönköpings kommun
Sanna Hancic Londos
Enhetschef rörlig
samverkansgrupp

Kriminalvården
Martin Lardén

Leg. psykolog &
behandlingschef

Ministry of the Interior of North
Rhine-Westphalia, Germany
Christopher Ursuleack
Police officer and criminologist

Malmö universitet
Marie Torstensson Levander
Professor kriminologi

Linnéuniversitetet
Elin Ekström
Doktorand

Konferensen vänder sig till:

Ministry of the Interior,
Germany
Christopher Ursuleack
Police officer &
criminologist

Malmö universitet
Marie Torstensson
Levander
Professor kriminologi

Kriminalvården
Martin Lardén
Leg. psykolog &
behandlingschef

- Socialtjänst
- Polis & säkerhet
- Trygghet/brottsförebyggare
- Ungdom & fritidsverksamhet
- Politiker
- Bostadsbolag
- Psykiatri & behandling
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08.15-09.15 Registrering
09.15-09.20 Moderator öppnar konferensen
09.20-10.20 Expertanförande

Senaste kunskapsläget om sociala miljöfaktorer,
orsaker till kriminellt beteende samt förebyggande
arbete

Att tidigt identifiera barn och unga i riskzon som kan
utveckla ett kriminellt beteende kan vara avgörande för
barn, familjer och samhällets utveckling. I samarbete med
universitetet i Cambridge leder Marie Torstensson Levander
forskningsprojektet MINDS som följer drygt 500 individer från
tidigt tonår till vuxen ålder. Projektet skall utröna vilka barn
och ungdomar, med vilka egenskaper och i vilka miljöer,
som löper störst risk att bli kriminella.
• Vad säger den senaste forskningen kring sociala miljöer
och dess effekt för barns och ungdomars utveckling
• Vilka tidiga insatser bör prioriteras i det förebyggande
arbetet
• Hur kan vi stärka de miljöer som har störst betydelse för
barn och unga vad gäller moral, självkontroll och normer?
• Vilka tidiga slutsatser kan vi dra från forskningsprojektet
Marie Torstensson Levander, Professor kriminologi, Malmö
universitet

10.20-10.50 Förmiddagskaffe
10.50-11.50 Kriminalvården

Behandlingsinsatser för personer som vill lämna ett
kriminellt liv

• Vad driver en kriminell person att fortsätta med sin
brottslighet
• Hur kan man utmana attityder och värderingar som
främjar en kriminell identitet
• Kritiska faktorer och komponenter i ett
behandlingsprogram – vad säger forskningen
• Vilka tekniker kan man använda för att motivera, vägleda
samt stödja klienter att ta sig igenom en
förändringsprocess och vilja lämna ett kriminellt liv
Martin Lardén, Leg. psykolog & behandlingschef,
Kriminalvården
Martin Lardén är doktor i psykologi och har lång erfarenhet
av behandling, forskning och metodutveckling för att
förebygga återfall i brott. Han är sedan 2008 chef för
Kriminalvårdens behandlingsverksamhet och har tidigare
arbetat med unga lagöverträdare.

11.50-12.50 Lunch och nätverkande
12.50-13.40 Praktikfall

Förebyggande och främjande ungdomsarbete som
skapar positiv förändring i utsatta områden

Sedan 2020 bedriver Jönköpings kommun Ung fritid, en
ny enhet som heter RSG (rörlig samverkansgrupp). Med
fokus på barn och unga så är RSG:s mål att vara länken
mellan kultur- och fritid och socialtjänst samt att utveckla
det förebyggande och utåtriktade arbetet för att förhindra
en negativ utveckling och livsstil hos unga. RSG ingår
även i det nationella nätverket för TSI (tidig samordnad
insats). Med hjälp av en följeforskare arbetar de med
löpande utvärdering av arbetet samt utforska behoven hos
ungdomar.
• Hur kan vi stärka samverkan med polis, fritids samt

socialtjänsten och arbeta förebyggande med unga i
ökad riskzon för kriminalitet?
• Så skapar vi relationer, bygger nätverk samt verkar
utåtriktat i områden där unga befinner sig med fokus
på meningsfulla aktiviteter och positiva sammanhang
• Vad säger ungdomarna om uppväxtvillkor,
förutsättningar och om framtidsutsikter?
Sanna Hancic Londos, Enhetschef, Jönköpings
kommun
Elin Ekström, Doktorand, Linnéuniversitetet

13.40-14.10 Eftermiddagskaffe
14.10-15.10 Praktikfall (på engelska)

A successful framework for preventing and
combating family-based crime

Family-based crime is a diverse and complex
phenomenon. The federal state North RhineWestphalia of Germany has set itself the task of
reducing and preventing the effects of family-based
crime on the population by means of preventive
measures. The “Kurve Kriegen” initiative which
combats family-based crime offer participants a
way out of crime and to bring about an autonomous
rejection of a criminal way of life. Kurve Kriegen has
successfully been in place for many years and has
been scientifically evaluated on several occasions
with good results. In collaboration with social workers,
law enforcement, schools and other key stakeholders,
family-based crime can be prevented.
• Developing a systematic and integrated approach
to preventing family-based crime
• Reducing recruitment to criminal social environments
and activities by eliminating the social causes and
processes that lead to criminality
• How do we engage with youth and families in hard
to-reach areas where they’re actually at risk?
Christopher Ursuleack, Police officer and criminologist,
Ministry of the Interior, North Rhine-Westphalia
Germany

15.10-16.05 Praktikfall

Strukturer och arbetssätt för framgångsrikt arbete
med avhopparverksamhet

Antalet gängkriminella som vill hoppa av har ökat
markant senaste året enligt Polismyndigheten. Botkyrka
kommuns framgångsrika avhopparverksamhet har
uppmärksammats av justitiedepartementet. Botkyrka
ingår nu tillsammans med regeringen och ett fåtal
andra kommuner i en referensgrupp för att utveckla
arbetet nationellt för avhopparverksamheter.
• Så har vi utformat en fungerande
avhopparverksamhet med riktade team och
specialiserad kompetens som tar ett helhetsgrepp
• Hur arbetar vi för att få ökad långsiktighet och att
avhopparna fullföljer processen?
• Vilka nyckelinsatser ser vi som kritiska för våra klienter
• Vilka utmaningar har vi i dagsläget och var ser vi en
förbättringspotential i arbetet
Elise Ekmen, Avhopparsamordnare, Botkyrka kommun
Emil Häggbom, Avhopparsamordnare, Botkyrka
kommun

16.10 Ordförande avslutar konferensen
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Utanförskap & Gängkriminalitet
2022 är det dödligaste året hittills i register över skjutvåldet. Även fast polisen lyckats gripa och frihetsberöva
många gängkriminella så fortsätter det dödliga våldet att skörda offer eftersom barn och unga står för en allt
större del av det väpnade våldet samtidigt som det sprider sig till allt mindre orter. Ett av problemen är att det
finns gott om barn och unga som socialiseras in i gängen och som står redo att ta över.
Vad behöver du veta om sociala miljöfaktorer, ogynnsam utveckling och inträde till kriminella miljöer? Vad får
individer att lämna ett kriminellt liv? Vad är kritiska faktorer inom avhopparverksamhet? Hur kan man motverka
kriminella släktnätverk?
Kommuner behöver öka kunskapsnivån, utforma handlingskraftiga insatser 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 för femte gången konferensen Utanförskap & gängkriminalitet 29
november 2022. Under konferensen presenteras det handlingskraftiga metoder samt arbetssätt mot utanförskap
och gängkriminalitet.

Varför du ska delta på Utanförskap & gängkriminalitet?
• Upptäck samtalsmetoder man kan använda för att motivera, vägleda samt stödja klienter att ta sig igenom en
förändringsprocess och vilja lämna ett kriminellt liv
• Ta del av senaste forskningen kring sociala miljöer samt dess effekt på barns och ungdomars utveckling
• Utforma ett främjande ungdomsarbete som skapar positiv förändring i utsatta områden
• Lyssna på ett prisbelönt internationellt praktikfall om hur man förebygger och bekämpar kriminella släktnätverk
• 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

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.

För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller kundtjanst@integrationsforum.se

UTANFÖRSKAP & GÄNGKRIMINALITET
29 november 2022

Datum:

Utanförskap & gängkriminalitet
29 november 2022

Konferensanläggning:

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

Pris

Bokning senast 14 oktober
Bokning senast 28 oktober
Bokning efter 28 oktober

3 sätt att anmäla sig:
Webb: www.integrationsforum.se/anmalan
E-post: kundtjanst@integrationsforum.se
Tel:

08-502 351 94

2990 kr
3990 kr
4990 kr

SPARA

2000 kr

- 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.

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
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