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Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner denna rapport om stadens arbete
med sociala insatsgrupper för unga vuxna.
2. Rapporten lämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.
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Sammanfattning
Sedan januari 2013 pågår projektet sociala insatsgrupper för unga
vuxna 20-29 år vid Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltningar. Målet är att stödja individer genom lotsning
från kriminalitet till utbildning, praktik och arbete samt generera
trygghet i dessa stadsdelsområden. Socialförvaltningen har från
projektstart finansierat en utvärdering av arbetet. Utvärderingen
genomförs av Kriminologiska institutionen vid Stockholms
universitet och forskningsansvarig är professor Jerzy Sarnecki.
Förvaltningen fick i budget för 2014 i uppdrag att fördela medel för
att utvidga och sprida arbetet med sociala insatsgrupper för
livsstilskriminella unga vuxna. Ytterligare fyra
stadsdelsförvaltningar har utifrån detta påbörjat ett uppstartsarbete
av arbetssättet under året. Den delrapport som presenteras som
bilaga är en del av Stockholms Universitets utvärdering av projektet
sociala insatsgrupper 20-29 år i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.
stockholm.se
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Bakgrund
Arbetet med sociala insatsgrupper för unga under 18 år har pågått i
staden sedan hösten 2011. Stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista
och Spånga-Tensta hade positiva erfarenheter av arbetssättet och
såg samtidigt ett behov att rikta insatser till målgruppen unga vuxna
som stod utan arbete, studier och bostad och som kopplades ihop
med kriminella aktiviteter och nätverk. Ett gemensamt treårigt
projekt påbörjades i januari 2013 med stöd av ytterstadsmedel.
Målet med sociala insatsgrupper för unga vuxna 20-29 år i RinkebyKista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar är att stödja
individer genom lotsning från kriminalitet till utbildning, praktik
och arbete samt att generera trygghet i dessa stadsdelsområden.
Socialförvaltningen har från projektstart finansierat en utvärdering
av arbetet. Utvärderingen genomförs av Kriminologiska
institutionen vid Stockholms universitet och forskningsansvarig är
professor Jerzy Sarnecki.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor.
Ärendet
Socialförvaltningen fick i budget för 2014 i uppdrag att fördela
medel för att utvidga och sprida arbetet med sociala insatsgrupper
för livsstilskriminella unga vuxna i staden i syfte att utöka och
utveckla arbetssättet. Under 2014 har medel fördelats, förutom till
redan påbörjat arbete i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, även till
Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Hässelby-Vällingby och Skarpnäck.
Under året har förvaltningen anordnat workshops, nätverksmöten
samt en konferens för dessa sex stadsdelsförvaltningar. EnskedeÅrsta-Vantör och Skärholmen har också deltagit vid dessa
sammankomster med anledning av ett riktat arbete till målgruppen
unga vuxna i utanförskap lokalt, även om arbetssättet ännu inte
inneburit sociala insatsgrupper. Det finns planer på att anamma
arbetssättet med sociala insatsgrupper för målgruppen även i dessa
stadsdelsförvaltningar med anledning av ny möjlighet att ansöka om
medel för 2015. Socialförvaltningen har initierat en
uppföljningsmodell av arbetet under hösten 2014 och insamling av
data gällande samverkan och aktuella deltagare pågår.
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Arbetssättet sociala insatsgrupper innebär en tät samverkan, med
framförallt närpolisen, men också med andra viktiga aktörer för
individen såsom Kriminalvården, Arbetsförmedlingen,
Kronofogden, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och
arbetsmarknadsförvaltningen. För att skapa en god samverkan
gällande målgruppen lokalt har nära samverkansaktörer som
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polisen, Frivården och arbetsmarknadsförvaltningen bjudits in och
deltagit på årets anordnade workshops, nätverksmöten och
konferenser. De forskare från Stockholms universitet som genomför
utvärderingen av sociala insatsgrupper 20-29 år i Rinkeby-Kista och
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar har även inbjudits vid dessa
tillfällen för att skapa en växelverkan mellan forskning och praktik.
Den delrapport som presenteras som bilaga är en del av Stockholms
Universitets utvärdering av projektet sociala insatsgrupper 20-29 år
i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Syftet med denna del av
utvärderingen är att, utifrån de intervjuades egna berättelser,
beskriva livsförlopp hos deltagarna i projektet samt att undersöka
hur de ser på sitt deltagande i projektet och om de uppfattar att
projektet hjälper dem att upphöra med brottslighet och annat
antisocialt beteende. 30 av projektets deltagare har intervjuats och
resultaten analyseras utifrån ett livsförloppsperspektiv med hjälp av
teorierna om sociala band och differentiella associationer.
Resultaten tyder på att deltagarna under sin uppväxt hade flera
riskfaktorer för framtida brottslighet, bland annat svaga sociala
band till skola och familj. De intervjuades brottsliga karriärer
började ofta med snatteri, stölder, olovlig körning och
narkotikabruk. I övergången till vuxen ålder har de intervjuade haft
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket kan kopplas till
deras svaga band till samhället och den stigmatisering som följer
med att ha ett brottsregister. De intervjuade berättar att de vill delta
i projektet för att de vill förändra sina liv och att de behöver stöd för
att kunna göra detta. Deltagarna själva ser hjälp och stöd i kontakten
med myndigheterna, som den viktigaste hjälp de behöver från
projektet.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner denna rapport
om stadens arbete med sociala insatsgrupper för unga vuxna.

Bilaga
1. Utvärdering av Social insatsgrupp 20-29, Delrapport 2 –
Deltagarna.
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