VÄLKOMMEN TILL
TRYGGHETSDAG

Konferens om ungdomar
och brottsprevention
Ungdomar är en särskilt viktig målgrupp när det gäller att minska brottsligheten. Ett grundläggande mönster
både i Sverige och internationellt är att ungdomsåren är den mest brottsintensiva perioden i livet.
Under denna period reagerar berörda myndigheter på deras gärningar med olika insatser, insatser som är
framtagna av vuxna och som ska få dem sluta begå brott. Reparativ rättvisa bygger på att parterna äger sin
konflikt och det är de som utifrån sina behov också löser den. Reparativa processer kan användas med stor
framgång i allt socialt arbete.
Hur duktiga är vi då på att erbjuda reparativa möjligheter till dessa ungdomar?
Medling har visat sig vara en effektivt ur flera perspektiv, b.la brottspreventivts och vi har en medlingslag från
2002, men få kommuner idag arbetar på ett tillfredsställande sätt med medling. Under dagen kommer vi att få
höra mer om medlingens goda effekter för alla inblandade och hur rättsväsendet arbetar med medling idag.
En förhållandevis liten grupp unga börjar tidigt begå brott och fortsätter med detta genom ungdomsåren och
in i vuxen ålder. De utvecklar en vanekriminell livsstil. Dessa människor kostar samhället oerhörda summor,
inte bara i pengar utan även i mänskligt lidande.
Sedan 2011 har ett flertal sociala insatsgrupper etablerats i Sverige. Det är ett nytt sätt att samverka kring
ungdomar som befaras utveckla en vanekriminell livsstil som vi kommer att höra mer om under denna
spännande konferens om ungdomar och brottsprevention. Dagen avslutas med ett intressant föredrag av
professor Jerzy Sarnecki om brott ur ett livsloppsperspektiv.

Datum

11 september 2014, 09:30-16:00. Fika serveras från 09:00.

Plats

SKL Hornsgatan 15, Stockholm - Bellman.

Målgrupp

Chefer och beslutsföra tjänstemän inom social – och
resursförvaltningar.

Kostnad

1500 kr exkl. moms för deltagande på plats i Stockholm.
800 kr exkl. moms för deltagande via webbsändning.

Anmälan

Anmälan görs senast den 29 augusti 2014 Anmäl dig här
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Information

Frågor kring anmälan besvaras av Konstella, 08-452 72 86,
konferens@konstella.se
Frågor om konferensens innehåll besvaras av Greta Berg, 08-452 79
58, greta.berg@skl.se

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
09.00 – 09.30

Registrering och kaffe

09.30 – 09.40

Inledning av Stockholms Socialborgarråd, Anna König Jerlmyr

09.40 – 10.25

Medling och reparativa processer
Där människor möts uppstår konflikter, vilket i sig inte behöver ses som problem, utan
kan ses som något berikande för alla inblandade, om konflikten blir löst på ett konstruktivt
sätt. Medling i dessa sammanhang bygger på filosofin reparativ rättvisa.
Kommunerna har sedan 2008 skyldighet att kunna erbjuda sina brukare en
medlingsprocess, detta i samverkan med övriga myndigheter. Medling förhindrar återfall
och lindrar lidande, dock är en förutsättning för detta att medling finns tillgängligt,
används och utförs på ett tryggt och kompetent vis.
Pia Törnstrand, Ordförande i Svenskt forum för medling och konflikthantering och
Medlingssamordnare i Stockholms stad

10.25 – 10.30

Bensträckare

10.30 – 11.00

Åklagarnas uppgift gällande medling
I december 2013 utgav åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Stockholm en
rättspromemoria gällande medling. Vad har åklagaren för roll i frågan och kan åklagarna
ta ett ansvar för medlingsfrågan gentemot övriga samverkansaktörer?
Hélène Dalhammar, Åklagarmyndigheten

11.00 – 11.30

Medlingsfrågan i domstol
När och hur kan medling bli en del av påföljden och hur kan medling annars påverka
påföljden?
Lars Wallinder, rådman Södertörns tingsrätt

11.30 – 12.00

Bikupor

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.40

Ungdomar och brottsprevention
Vad begår ungdomar för typer av brott och vad kan vi göra för att motverka dem? Aktuell
forskning presenteras från Brottsförebyggande rådet.
Per Alvant, Brottsförebyggande rådet

13.40 – 13.45

Bensträckare

13.45 – 14.30

Sociala insatsgrupper
Sedan 2011 har ett flertal sociala insatsgrupper etablerats i Sverige. Sociala
insatsgrupper innebär samverkan kring en ung person som riskerar att utveckla en
vanekriminell livsstil, där socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer
görs delaktiga utifrån den unges behov. Det arbete och de insatser som görs för den
unge sker inom ramen för de medverkandes ordinarie verksamhet. livsstil. Christina
Kiernan har sedan början varit projektledare för denna satsning och kommer att berätta
hur arbetet har utvecklats och var man står nu.
Christina Kiernan, Rikspolisstyrelsen
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Besök: Hornsgatan 20
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www.skl.se

14.30 – 15.00

Fika

15.00 – 15.50

Brott ur ett livsloppsperspektiv
De allra flesta av oss begår brott. Mest omfattande är brottsligheten i tonåren. Med
stigande ålder blir vi allt mer laglydiga. De flesta tonåringar begår inte särskilt många eller
särskilt grova brott. De åker inte heller fast för de brott de begår. Trots detta utvecklas de
till laglydiga och socialt välfungerande medborgare. Om dessa ungdomar har oturen att
gripas av polisen och straffas för sina brott, ökar risken att de börjar begå fler och grövre
brott. I synnerhet om påföljden är ingripande. En liten grupp unga är i riskzonen för grov
och omfattande (persistent) brottslighet. Dessa ungdomar är i behov av samhällets
ingripande. Hur upptäcker vi dessa ungdomar och hur ska ingripandena se ut för att
situationen inte ytterligare ska förvärras? Vad kan samhället göra för att öka chanserna
för en positiv utveckling.
Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, Stockholms universitet

15.50 – 16.00

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Avslutande reflektioner

