
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Återrapportering av ekonomiskt stöd till 
lokalt brottsförebyggande projekt 

 
 
 
 
Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i 
landet, både som projekt och i den löpande 
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat 
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från 
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet 
dokumenteras och efter insatsen lämnas en 
slutrapport till Brå.  
 
Erfarenheterna från de olika projekten är många 
gånger intressanta för andra som arbetar med 
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå 
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.  
 
För sakuppgifter och slutsatser står respektive 
författare eller organisation. 
 
Fler rapporter finns att ladda ner på 
www.bra.se/lokaltarbete 
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Slutrapport av ekonomiskt stöd från BRÅ kring arbetet 
mot organiserad brottslighet – Fokus på att förhindra 
och förebygga kriminalitet bland unga 
 

Sammanfattning 
En strukturerad, systematisk samverkan mot organiserad brottslighet är 
viktig för Huddinge kommuns invånares trygghet. Förslag till strategisk 
handlingsplan mot organiserad brottslighet har arbetats fram under 2013 och 
2014 och antas under våren 2015. Denna tydliggör vad som ska göras och 
hur systematisk uppföljning av planen ska ske. Den gemensamma målbilden 
för samverkan och kraftsamlingen inom ramen för planen är att etableringar 
av organiserad brottslighet i Huddinge ska försvåras och nyetablering ska 
förhindras. Flera delar av arbetet har under 2013 och 2014 redan utvecklas. 
Planen används fast den inte är politiskt beslutad ännu och många insatser 
görs inom ramen för ordinarie arbete.  
 
En större satsning kring insatser för att förebygga nyrekrytering till 
kriminalitet bland unga har gjorts och medel från Brå har använts till 
utvärdering. Denna utvärdering har haft som målsättning att mäta effekter av 
insatsen och den samverkan som utvecklas. Arbetet för att förebygga 
nyrekrytering till kriminalitet har skett genom att pröva modellen sociala 
insatsgrupper1. Det praktiska arbetet med sociala insatsgrupper i projektform 
startade hösten 2013 och pågår till och med 31 december 2015. FoU 
Södertörn fick uppdraget att utvärdera Huddinge kommuns arbete med 
sociala insatsgrupper, vilket genomfördes mellan februari och september 
2014.  
 
De huvudsakliga resultaten från utvärderingen sammanfattas i följande fyra 
punkter:  
1. För fyra av tio ungdomar har inga nya polisanmälningar eller 
orosanmälningar inkommit till socialtjänsten efter att insatsen påbörjats.  
2. Analysen av deltagarna på insatsgruppsmötena påvisar tre förhållanden: a) 
det är stor variationen mellan hur många aktörer som närvarar på mötena 
mellan respektive ungdoms insatsgrupp, b) denna variation är större inom 

                                                      
1 Sociala insatsgrupper (SIG) är en lokal samarbetsform där insatser för att förhindra att unga 
utvecklar en kriminell livsstil samordnas på individnivå, utifrån en åtgärdsplan som upprättas för varje 
ungdom.  
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vissa ungdomars insatsgrupper än andra insatsgrupper som har ett mer jämnt 
deltagarantal över mötestillfällena, c) inom ungdomarnas insatsgrupp kan 
aktörerna som företräder en myndighet eller organisation bestå av flera olika 
personer.  
3. Alla intervjupersoner är till övervägande del positivt inställda till sociala 
insatsgrupper. De tycker att det finns en välfungerande samverkansstruktur 
och de tror att insatsen kan hjälpa de ungdomar som bedöms vara i behov av 
den.  
4. De utvecklingsområden som identifierades i intervjuerna handlar främst 
om praktiska aspekter och består dels av intervjupersonernas reflektioner 
kring hur uppstarten har fungerat och vad som hade kunnat göras 
annorlunda, dels av förslag som syftar till att förbättra de sociala 
insatsgruppernas genomförande.  

Bakgrund 
En större satsning kring insatser för att förebygga nyrekrytering till 
kriminalitet har skett genom att pröva modellen sociala insatsgrupper2.  
 
Innan utvecklingsarbetet startade fanns inget riktat arbetet mot målgruppen 
unga och det fanns låg kunskap om kriminalitet som livsstil samt liten 
erfarenhet av samverkan kring målgruppen mellan polis och kommun. 
Insatsen förväntades minska kriminalitet bland unga i främst två 
bostadsområden i kommunen. Det praktiska arbetet med sociala 
insatsgrupper i projektform startade hösten 2013 och första delen avslutades 
vintern 2014. Under hela 2015 kommer SIG att fortsätta i projektform med 
syfte och mål att vidareutveckla metoden och arbetet.   

Frågeställningar och metod 
Utvärderingen har varit en processutvärdering med syfte att beskriva hur de 
samverkande professionella aktörerna, medlemmarna i projekt- och 
styrgrupp, ungdomarna och deras föräldrar tycker att sociala insatsgrupper 
har fungerat samt vilka framgångsfaktorer och utvecklingsområden som kan 
identifieras.  
 
Utvärderingen består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa 
delen utgörs av uppgifter från kommunens socialtjänstregister som ger en 
målgruppsbeskrivning av de ungdomar som fått insatsen och hur det har gått 
för dem, och den kvalitativa delen baseras på intervjuer med personer som 
har medverkat i projektet.  
 

Genomförande och deltagande aktörer 
FoU Södertörn fick uppdraget att utvärdera Huddinge kommuns arbete med 
sociala insatsgrupper, vilket genomfördes mellan februari och september 
2014. Vad gäller genomförande, deltagande aktörer, se bilaga ”Sociala 
insatsgrupper i Huddinge kommun - Utvärdering av ett projekt riktat mot 
unga i riskzon för en kriminell livsstil”.   
 
                                                      
2 Sociala insatsgrupper (SIG) är en lokal samarbetsform där insatser för att förhindra att unga 
utvecklar en kriminell livsstil samordnas på individnivå, utifrån en åtgärdsplan som upprättas för varje 
ungdom.  
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Resultat 
De huvudsakliga resultaten från utvärderingen sammanfattas i följande fyra 
punkter:  
 

1. För fyra av tio ungdomar har inga nya polisanmälningar eller 
orosanmälningar inkommit till socialtjänsten efter att insatsen 
påbörjats. Dock är det viktigt att betona att det inte går att veta om 
eller hur sociala insatsgrupper har påverkat ungdomarnas utveckling.  

2. Analysen av deltagarna på insatsgruppsmötena påvisar tre 
förhållanden: a) det är stor variationen mellan hur många aktörer som 
närvarar på mötena mellan respektive ungdoms insatsgrupp, b) denna 
variation är större inom vissa ungdomars insatsgrupper än andra 
insatsgrupper som har ett mer jämnt deltagarantal över 
mötestillfällena, c) inom ungdomarnas insatsgrupp kan aktörerna som 
företräder en myndighet eller organisation bestå av flera olika 
personer.  

3. Alla intervjupersoner är till övervägande del positivt inställda till 
sociala insatsgrupper. De tycker att det finns en välfungerande 
samverkansstruktur och de tror att insatsen kan hjälpa de ungdomar 
som bedöms vara i behov av den. Intervjupersonerna uttrycker att de 
vill fortsätta arbeta med sociala insatsgrupper även i framtiden.  

4. De utvecklingsområden som identifierades i intervjuerna handlar 
främst om praktiska aspekter och består dels av intervjupersonernas 
reflektioner kring hur uppstarten har fungerat och vad som hade 
kunnat göras annorlunda, dels av förslag som syftar till att förbättra 
de sociala insatsgruppernas genomförande.  

 
Kunskapen från rapporten ska användas och har redan använts som underlag 
vid diskussioner kring det fortsatta arbetet med sociala insatsgrupper inom 
Huddinge kommun. För andra kommuner som står inför uppstarten av, eller 
redan befinner sig i, ett projekt kring sociala insatsgrupper kan denna 
användas som kunskapsunderlag och inspiration. 

 

Redovisning av ekonomiskt stöd 

Budget  

Typ av kostnader: Totalbudget: Medel sökt från Brå: 
Utvärdering, kostnad för uppdrag på FOU-
Södertörn 

300 000 250 000 
 

Egen insats       50 000 
 

 

Summa: 
 

300 000 
 

300 000 

 

Övriga finansiärer: Sökt summa: Beviljat: 
- - - 

 

Summa: 
- - 
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Huddinge 2015-01-29             Huddinge 2015-01-29 

 

…………………………………………….              ……………………………….. 

Toralf Nilsson, Biträdande kommundirektör Hanna Lundborg, Kvalitetschef 

    

  

Bilagor 
Bilaga 1 - Sociala insatsgrupper i Huddinge kommun. Utvärdering av ett 
projekt riktat mot unga i riskzon för en kriminell livsstil. FoU Södertörns 
skriftserie nr 131/14, Sara Hellqvist. 2014  
 
Bilaga 2 - Faktura och utdrag ur kommunens ekonomihanteringssystem på 
använda medel  
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