
	   	  	  	  	  	  	  	  Kommunal	  samverkan	  –	  Om	  att	  skapa	  en	  
röd	  tråd	  i	  det	  förebyggande	  arbetet	  

Om	  hur	  en	  kommunal	  samverkan	  kan	  ske	  i	  det	  förebyggande	  arbetet	  
Ensam	  är	  inte	  stark,	  tillsammans	  kan	  vi	  göra	  mycket.	  Förebyggande	  arbete	  riktat	  till	  barn	  och	  ungdomar	  kräver	  
samverkan,	  förståelse	  för	  varandras	  uppdrag	  och	  verksamhet,	  god	  kommunikation	  och	  inte	  minst	  en	  
gemensam	  bild	  av	  problematiken	  och	  agenda	  över	  vad	  som	  bör	  göras.	  	  

Samla	  kommunens	  politiker,	  tjänstemän,	  socialsekreterare,	  fältassistenter,	  skol-‐	  och	  fritidspersonal	  samt	  
företrädare	  för	  föreningslivet	  för	  en	  gemensam	  dag	  om	  ett	  gemensamt	  uppdrag.	  Föreläsningen	  –	  Kommunal	  
samverkan	  –	  Om	  att	  skapa	  en	  råd	  tråd	  i	  det	  förebyggande	  arbetet	  	  –	  bygger	  på	  	  forskningsbaserad	  kunskap	  
om	  brotts-‐	  och	  drogförebyggande	  arbete	  riktat	  till	  barn	  och	  ungdomar	  samt	  erfarenheter	  från	  ett	  antal	  olika	  
lokala	  utvecklingsprojekt.	  	  Föreläsningen	  ger	  inspiration	  och	  verktyg	  att	  utveckla	  Er	  kommuns	  förebyggande	  
arbete	  och	  samverkan	  mellan	  olika	  aktörer.	  	  Föreläsningen	  kan	  även	  kombineras	  med	  ett	  mer	  omfattande	  
uppföljningsarbete	  i	  form	  av	  handledning	  och	  fler	  utbildningsinsatser	  inom	  kommunen.	  	  Allt	  för	  att	  hitta	  en	  
gemensam	  strategi	  och	  röd	  tråd	  i	  kommunens	  förebyggande	  arbete.	  

Kommunal	  samverkan	  i	  det	  förebyggande	  arbetet,	  Föreläsare	  Niklas	  Odén	  

-‐ Motiv	  till	  förebyggande	  arbetet	  i	  en	  kommun	  –	  samhällsperspektiv	  och	  individperspektiv.	  
-‐ Hur	  finner	  vi	  en	  gemensam	  grund	  och	  röd	  tråd	  för	  kommunens	  förebyggande	  arbete?	  
-‐ Vad	  säger	  forskning	  och	  beprövad	  erfarenhet	  –	  risk	  och	  skyddsfaktorer	  samt	  

flerkomponentsstrategier.	  
-‐ Grundkomponenter	  för	  att	  motverka	  att	  ungdomar	  rekryteras	  till	  kriminella	  gäng	  och/eller	  hamnar	  i	  

ett	  drogmissbruk	  
-‐ Förebyggande	  arbete	  och	  samverkan	  på	  ungdomsarenor	  –	  hem,	  skola,	  fritidsverksamhet,	  föreningsliv	  

och	  närsamhället.	  Förhållningssätt	  och	  metoder.	  	  
-‐ Hur	  går	  vi	  vidare	  i	  kommunen?	  
-‐ Summering	  och	  framtidsvision	  

För	  bokning	  och	  offertförfrågan	  kontakta	  Niklas	  Odén	  070	  637	  05	  02	  
alternativt	  niklas@skoluppdraget.se	  	  


