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Förebyggande och trygghetsskapande insatser i 
Staffanstorps kommun 
 
Demokrati, kultur och fritid (Kommunstyrelseförvaltningen) 
Verksamhet Aktiviteter 
Ung i Staffanstorp Fritidsgård Staffanstorp/Hjärup och verksamheter för unga 

10-20 år. 
Föreningsbidrag Stödsystem för ungdoms- och kulturföreningar. 
Musikcheck Kommunala och fristående musikskolor för ålder 4-20 år. 
Bibliotek Aktiviteter för barn och unga. 
 
Säkerhetsenheten (Kommunstyrelseförvaltningen) 
Verksamhet Aktiviteter 
Kommunala ordningsvakter Trygghetsskapande arbete, upprätthållande av ordning, 

relationsbyggande service. 
Samverkan med polisen 
och civilsamhället 

Projektsamverkan (exempelvis grannsamverkan, märkDNA-
projekt), insatssamordning, kunskapsuppbyggnad, 
informationsdelning, utbildning. 

Kommunal samordning 
(externt och internt) i 
säkerhets- och 
trygghetsfrågor 

Kunskapsutbyte mellan kommuner, omvärldsbevakning 
(lagstiftning, statistik etc). 

 
Arbetsmarknadsförvaltning    
Verksamhet Aktiviteter 
Paletten Familjecentral samverkan med utbildningsförvaltning och 

Region Skåne med verksamheter för barn och familjer 0-6 
år, öppen förskola, tonårsmottagning och förebyggande 
socialtjänst. 

Socionom i skola Socionomerna i skolan är placerade inom socialtjänstens 
förebyggande enhet barn och unga, men finns som en 
resurs ute på skolorna. För närvarande finns sju (5,8 tjänst) 
socionomer placerade på kommunala skolor. Elever på 
dessa skolor kan vända sig till dem för samtalskontakter vid 
bekymmer eller problem. De har också kontakt med 
föräldrar som har behov av stöd i till exempel gränssättning, 
konflikter hemma eller annan oro för sina barn. 

Familjeteamet Erbjuder rådgivning och samtalskontakt för familjer i 
Staffanstorps kommun med barn i åldrarna 0-18 år. De 
arbetar med att förbättra relationerna i familjen, ge 
föräldrastöd och rådgivning. 

Socionom hos polisen Medverkar bland annat vid förhör av minderåriga, gör 
bedömningar avseende behov av insatser från socialtjänsten, 
och erbjuder stödsamtal till unga brottsoffer vid behov. Här 
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erbjuds också medling som innebär att gärningsperson och 
brottsoffer möts tillsammans med en opartisk medlare för 
att prata om brottshändelsen. 

Fenix Är en insats riktad till unga vuxna 14-20 år med alkohol- 
och drogproblematik och deras anhöriga. 
Påverkansprogrammet och ungdomstjänst är verksamheter 
riktade till unga kriminella och deras anhöriga. Vissa delar är 
helt förebyggande och rådgivande. 

Utbildning/gruppverksamhet Skilda världar; gruppverksamhet för barn 7-15 år med skilda 
föräldrar. Disa-utbildning som riktar sig till unga och avser 
psykisk ohälsa som ångest/stress med mera. Därutöver 
finns BIFF-, Cope- och ABC-utbildningar till föräldrar för 
att stärka familjer. 

Föreningsbidrag Till exempel Bris. 
Kriscentrum Kriscentrum för barn – Lysmasken är till för barn och 

tonåringar som har upplevt våld, hot eller bråk i familjen. 
 

Utbildningsförvaltningen 
Verksamhet Aktiviteter 
Central barn- och elevhälsa Arbetar för att ge råd och stöd till förälder, barn, elever och 

till personal i förskola och skola. Vid den centrala barn- och 
elevhälsan arbetar bland annat psykolog, skolsköterska, 
skolläkare och specialpedagog. 

Familjecentralen Paletten  Se arbetsmarknadsförvaltningen ovan. 
Elevhälsa Varje skola har ett elevhälsoteam med personal både från 

skolan och den centrala barn- och elevhälsan. 
Sommarpraktik Ungdomar som är 16-17 år (åk 9 och åk 1 på gymnasiet) har 

möjlighet att söka sommarpraktik tre veckor på sommaren. 
Även äldre elever kan få platser om synnerliga skäl 
föreligger. 

 
Gemensamt förvaltningar och externa parter 
Samverksamgrupp Social, skola och Polis-övergripande samverkan och planering. 
 
Externa parter 
Polisen: Polisens Ungdoms- och narkotikagrupp. Som namnet avslöjar arbetar gruppen i 
stor omfattning med att upptäcka och utreda narkotikabrott. 
Nattvandrarna: Ideell grupp ute kvällar och nätter. 
Region Skåne: BUP, första linjen med mera. 
 


