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UngÖst 2.0
Stöd till unga som riskerar att hamna i kriminalitet 

UngÖst Socialförvaltning Nordost och Polisregionen Väst
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Introduktion 

Samverkansplattform och hemmaplanslösning för unga:

• Verksamhet

• Målgrupp

• Hur arbetar UngÖst 

• Utmaningar 

• Extern utvärdering 

Systematiskt arbete för varje ungdom: 

• Social insatsgrupp (SIG) och Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid (SSPF)

• Kommunpolis Nordost

• Systematiskt arbete och konkreta exempel 
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Verksamhet - bakgrund UngÖst

• UngÖst-teamet arbetar lösningsorienterat för att 

unga i riskzon för bl.a. kriminalitet, negativ 

gängbildning och våldbejakande extremism ska 

återgå till skolan eller etablera sig på 

arbetsmarknaden.

• ESF-projektet UngÖst avslutades i juli 2019 och 

är nu implementerat i sin helhet inom den 

ordinarie verksamheten. 

• Arbetssättet inom UngÖst är framgångsrikt, men 

för att möta behovet av fortsatt metodutveckling 

beviljades nya projektmedel för UngÖst 2.0 

under perioden 2020-2022.
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Syfte UngÖst 2.0

• Stärka UngÖst-teamets stödinsatser riktat till ungdomar 10–25 år där det 

identifierats psykisk ohälsa, hedersrelaterat våld och förtryck, anti-socialt 

beteende och en ökad risk att ungdomen hamnar i kriminalitet, våldsbejakande 

extremism eller negativ gängbildning.

• Genom intern och extern samverkan öka den samlade kompetensen kring 

hur målgruppens utsatthet påverkar deras etablering i samhället.

• Sprida UngÖst-metoden lokalt, regionalt och nationellt.
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Styrgrupp UngÖst 2.0 

• Arbetsförmedlingen Krami

• Räddningstjänsten Storgöteborg

• Polisen Storgöteborg Nordost

• Socialförvaltning Nordost 

• Centrum för arbetsmarknadsanställningar, Arbvux

• Psykiatrimottagningen Gamlestan

• Ungdomsmottagningen Gamlestan och Angered

• Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
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Målgrupp UngÖst 2.0

Unga i åldern 10-25 som:

• har ett socialt normbrytande beteende och/eller ett 
antisocialt beteende

• skolkar eller inte slutfört grund- och gymnasieskola  

• deltar i negativ gängbildning

• kan ha en koppling till våldsbejakande och 
extremistiska organisationer

• socialtjänsten överväger att köpa insats för

• ska övergå från placering till hemmamiljön

• har neuropsykiatrisk problematik och/eller 
funktionsvariationer

• har relations- och familjeproblematik

• har psykisk ohälsa 

• är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
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Hur arbetar UngÖst 

2 SSPF-koordinatorer

1 SIG-samordnare

1 Ungdomsbehandlare SIG

9 Ungdomsbehandlare 

1 KAA-ansvarig

1 Operativ koordinator KAA
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Utmaningar

• Samverkan med psykiatrin och ungdomsmottagningar 

• Coronapandemin 

• Omorganiseringar 

• Stadsområde med stora utmaningar

• Låga skolresultat

• Låg socioekonomisk status

• Trångboddhet

• Exponering för droger och kriminalitet 

• Parallella samhällsstrukturer

• Hög omsättning av personal 
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Framgångsindikatorer – extern utvärdering 
(SWECO)

• Flexibilitet och förståelse inom insatsen – möter ungdomen där hen är.

• Närhet och samsyn mellan involverade aktörer.

• SSPF/SIG/KAA nyckelaktörer i plattformen och samverkan.

• Goda rekryteringar till teamet – rätt person på rätt plats.

• Trygg verksamhet – implementerad och uppskattad metod.

• Kostnadseffektivt jämfört med externa alternativ enligt intervjupersoner.

• Starkare teamkänsla och arbetsmiljö sedan nulägesanalysen – stärker samarbetet och 

slutligen stödet för ungdomarna.

• Egna praktikplatser kan stärka UngÖst:s roll som en helhetslösning för ungdomar.

• Arbetsgrupp inom SIG. Syftar till att ta ett helhetsgrepp om deltagare.
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Skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF)

Syfte och mål:
Förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden via systematisk samverkan. 

Målgrupp: 
Unga mellan 10-18 år skrivna i Östra Göteborg.

Arbetet i korthet: 

• Organisation i tre olika nivåer.

• Förebyggande samverkansform för att minska risken för att unga dras in i kriminalitet o/e missbruk.

• Flexibelt arbetssätt och snabba lösningar.

• Samverkan kring områden, grupper och individer med kontinuerliga uppföljningar.

• Gemensamma åtagandeplaner i form av protokoll från varje möte.

• Ej biståndsbedömt men organiserad inom socialtjänsten.

• Nätverk över staden.
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Social insatsgrupp (SIG)

Syfte och mål: 
Sociala insatsgrupper är en metod där olika verksamheter samverkar för att hjälpa och stötta ungdomar att 
lämna en kriminell livsstil.

Målgrupp: 
Personer mellan ca 18-25 år som vill lämna en kriminell livsstil. Kriminaliteten behöver inte vara dokumenterad 
hos någon aktör. Prioriterad målgrupp. 

Uppdrag i korthet: 

• Brottsförebyggande arbete och att minska risken för återfall i brottslighet.

• Flexibelt arbetssätt och snabba lösningar.

• Fast struktur och ärendegång.

• Återkommande arbetsgruppsmöten.

• Samverkan kring individer.

• Ej biståndsbedömt men finns en särskild ungdomsbehandlare kopplad till SIG-uppdraget vid behov.

• Nätverk över staden.
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Vad är en kommunpolis?

Samordnare av brottsförebyggande arbete med fokus 

på samverkan med externa aktörer, som kommunal 

verksamhet, näringslivet och föreningar.

Kommunpolisen Nordost  
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Samverkan  - den grundläggande delen i 
det brottsförebyggande lokala arbetet
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Exempel på arbetsgång och samverkan i 
praktiken  

• Polis lyfter oro till socialtjänst och SSPF kring 17-åring där kriminalitet och missbruk har 

identifierats. 

• SSPF-koordinator inhämtar samtycke och mobiliserar individnätverk bestående av 

huvudaktörer samt vårdnadshavare. 

• Oron kvarstår när ungdomen fyller 18 år och uttrycker en vilja att lämna sin destruktiva 

livsstil.

• SIG kopplas in via en överlämning från SSPF-koordinator. 

• SIG-samordnare kartlägger behov i bland annat samverkan med polis. 

• I samverkan med myndighet beviljas boende och ungdomsbehandlare inriktad mot SIG. 

• Utmaningar längs vägen. 
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Kontakt

Danne Larsson

Enhetschef UngÖst 2.0

Socialförvaltning Nordost

danne.larsson@socialnordost.goteborg.se

Anna Byström

Projektledare UngÖst 2.0

Socialförvaltning Nordost

anna.bystrom@socialnordost.goteborg.se
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