Gemensam utvecklingsgrupp 13 maj 2019
Tema trygghet

Dagens tema är trygghet och vi har bjudit in tre olika aktörer som jobbar med att skapa trygghet
för invånarna i Helsingborg: stadsbyggnadsförvaltningens trygghetsteam, Mobila teamet och
Krimteamet.

Mobila teamet

Mobila teamet jobbar uppsökande och förebyggande med ungdomar. De har sitt kontor på
Knutpunkten, men rör sig mycket ute på stan och där ungdomar samlas. De är bland annat ute
på skolor och fritidsgårdar för att knyta kontakter med ungdomar. De har tillgång till både bil
och cyklar och syns i kläder som det står Mobila teamet på.
De vänder sig till ungdomar upp till 25, men det är svårast att nå dem i åldrarna 18-25. De
samarbetar bland annat med LOB(lagen om omhändertagande av berusade personer)mottagningen.
De ger stödsamtal till ungdomar och har orossamtal med föräldrar.

De har gruppverksamhet på särskilt problemutsatta skolor, där grupperna träffas en timme i
veckan.
De har också medlingssamtal mellan gärningsmän och brottsoffer, för att de inblandade ska
kunna gå vidare och ha en fungerande vardag. Det kan då röra sig om brott som snatteri,
misshandel och olaga hot. Polis och domstol hanterar frågan om straff för gärningspersonen,
medan medlingssamtalet är neutralt i skuldfrågan.

De har regelbunden kontakt med polis och ordningsvakter på Knutpunkten och även de
trygghetsvärdar som är anställda via staden. Trygghetsvärdarna jobbar fredagar och lördagar,
eller vid speciella händelser. Mobila teamet har också kontakt med nattvandrare, i bland annat
Rydebäck, Dalhem och Fredriksdal.

De får ofta tips om vad som är på gång och planerar om sin närvaro efterhand. Vid vissa högtider
och tillställningar är det extra många ungdomar i rörelse, till exempel: midsommar,
skolavslutning, beachhandboll och Hx-festivalen.

Stadsbyggnadsförvaltningens trygghetsteam

Enheten för trygghet och säkerhet på stadsledningsförvaltningen är paraplyet för stadens
trygghetsarbete, men det är flera förvaltningar som jobbar med frågan på olika sätt.

Stadsbyggnadsförvaltningen har jobbat ganska länge med trygghetsskapande åtgärder i
stadsmiljön. För tre år sedan tog de fram en särskild handlingsplan för detta. De försöker att
testa små snabba insatser för att se vad som fungerar, kombinerat med mer långsiktiga projekt.
Vem som känner sig otrygg varierar mycket utifrån person, förutsättningar och plats. Det vi
oftast är räddast för är människor – framförallt män i grupp – samtidigt som fler människor i
rörelse ger en ökad känsla av trygghet.

Trygghetsteamet jobbar mycket med fysisk utformning. Till exempel kan utegym, bänkar och
lekplatser leda till att du vill vara på en viss plats. De jobbar även med fysisk gestaltning, till
exempel konstverk.

Ibland kombineras detta i projekt där människor samlas, gör något tillsammans och skapar
delaktighet och känsla för en plats, samtidigt som de gör det trevligare att vistas där. Det finns
till exempel en graffittigrupp, som smyckar ut platser och aktiverar ungdomar.

De planterade även ett träd på Slottshöjden tillsammans med G7, till minne av dem som gått bort
i missbruk.

De gjorde nyligen ett projekt på GA torg tillsammans med Wieselgrensskolan, där de byggde en
rosa trappa med budskapet ”Var är tjejerna?”, för att lyfta frågan om unga kvinnors otrygghet.

Ett annat projekt är purple flag, en samverkansmodell där näringslivet är med och skapar bättre
och tryggare kvällsupplevelser. Våra offentliga miljöer blir tomma efter butikernas stängningstid
klockan 18. Vad finns det för kvällsöppna alternativ?

Trygghetsteamet vill gärna nå ut till fler grupper på Söder, bland annat invandrarföreningar, för
att öka samverkan om trygghet.
•

-

Det pratas mycket om Planteringen, Drottninghög och Fredriksdal. Är det inget fokus på
Ragnvalla/Adolfsberg? Det känns om att dessa stadsdelar blir ”övergivna”. Bussarna dras
om till nybyggda Gustavlund, vårdcentralen flyttar, bankomaten flyttar.
Mobila teamet går på vilka tips de får.
Det ser väldigt olika ut med privata fastighetsägares intressen i att rusta upp i områden.

Krimteamet

Angelina Pavlova är chef för socialförvaltningens krimteam. De utökas nu från fyra till fem
medarbetare. Målgrupperna är åldrarna 0-20 och specifikt 9-17. Två medarbetare sitter på
polishuset på Berga och två på Bredgatan. De byter plats med varandra av var fjärde vecka.

Teamet ansvarar för samverkan mellan polis och socialtjänst. De sitter med på förhör med
gärningspersoner i åldrarna 15-17 år, med dem som inte har handläggare på socialförvaltningen
sedan tidigare. Vid allvarligare brott sitter de även med vid förhör med gärningspersoner i
åldrarna 12-15 år. De observerar attityd och inställning till brott, samt föräldrarnas agerande
och reagerande. De har även enskilda samtal med ungdom och föräldrar.
Erkänner du brottet ska du få frågan om du vill delta i medlingssamtal.

Krimteamet får skriva yttrande om det väcks åtal. De bidrar också till att se till att påföljder följs,
till exempel samtal hos Maria Nordväst eller Mobila teamet eller ungdomstjänst.

De ger brottsofferstöd, till ungdomar som blir utsatta för brott – över 100 ärenden på ett år.
Offren lägger ofta skuld på sig själv och behöver prata om det. De samarbetar i detta med
brottsofferjouren.

En annan uppgift är avhopparverksamhet från kriminell livsstil och våldsbejakande extremism.
De har även beredskap för eventuella IS-återvändare, även om det inte finns några aktuella fall i
Helsingborg idag.
Det gäller att tidigt fånga upp unga män som går runt i olika konstellationer, mer eller mindre
organiserade kriminella gäng. Vilka menar allvar med att lämna? Vilka lever under hot på
riktigt?

Socialtjänsten är duktiga på att fånga in ungdomar på glid i åldrarna 9-12 och även 12-14, men
en liten klick kan skapa stor skada och uppmärksamhet.
Krimteamet medverkar i en rad samverkansgrupper och nätverk för att öka tryggheten, till
exempel områdesarbete på Drottninghög, Trygga Helsingborg och rättscentrum i Malmö som
bedriver samverkansmetoden ”sluta skjut”.

Alla har inte självbilden att de är kriminella, utan de är involverade i enstaka ”fiffel”. Det är ett
ytterst fåtal som verkligen utvecklar ett kriminellt beteende. Det ”valet” sker oftast kring
åldrarna 16-17. Men dessa skapar desto större skada genom till exempel skjutningar, som får
mycket uppmärksamhet i media och skapar stor otrygghet.

Det gäller att skapa tillit och hitta faktorer som kan vända på tillvaron. En grundtrygghet med
sysselsättning, partner och tak över huvudet vill de allra flesta ha. Det de gängkriminella har
gemensamt är att de har misslyckas i skolan.
•

Tänk om vi kunde ta tag i det när de är sex år och se till att alla får förutsättningar att
lyckas i skolan!

Övriga frågor
Våryra/hälsodag 17 maj på Gröningen

Fredagen den 17 maj är alla välkomna till Gröningen för vår numera traditionsenliga
våryra/hälsodag, klockan 11:00-15:00.

Program hittar du på öppnasoc.

Digitalt utanförskap flyttar till Sysselsättningen

Digitalt utanförskap är nu inte längre ett utvecklingsprojekt, utan en del av den ordinarie
verksamheten på socialpsykiatrins sysselsättning på Carl Krooks gata 60. Därifrån utgår nu
arbetet med instruktörer som kommer ut och ger stöd i användandet av datorer, smarta
telefoner och e-tjänster på bibliotek, i föreningslokaler, på boenden och andra mötesplatser.

Rapport om brister i samverkan 2018

Årets rapport om brister i samverkan för personer med psykisk ohälsa, psykisk
funktionsnedsättning och/eller missbruk sammanfattar 34 inkomna avvikelser. Största delen
handlar om bristande helhetssyn, klientfokus, kommunikation och information. Andra delar som
lett till brister är rutiner för återkoppling, utebliven SIP samt bemötande och kompetens.
Du kan läsa rapporten på öppnasoc.

