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Framtid Stockholm - Organisation

Framtid Stockholm

Mini Maria Stockholm

SKKP

Ungdomsjouren
- Ungdomsuppsökare

- EKB-team
- Prostitutionsgruppen

- Mumin
- Stödcentrum

- Regionskoordinator

Stockholms 
ungdomstjänst

BSFT

PLUS

Administration

MST

Socialförvaltningen

Samverkar med Landstingets beroendevård



Från teori till praktik

• Individuella faktorer

- Brott bedöms att vara ett okej alternativ i en specifik situation 
(Den personliga moralen)

- Oförmåga att styra sitt eget beteende (Bristande 
impulskontroll)

•Miljöpåverkan

- Omgivningen har en uppmuntrande inställning till brott

- Frånvaro av yttre kontroll, t ex vuxennärvaro

(Wikström 2016: Varför begår människor brott?)



Bedömning av vårdbehov kontra brottets allvar

Mål och behov - insats och omfattning

• Ungdomsvård med ungdomskontrakt eller vårdplan 
- insats och omfattningsinriktade.



Brottsbalken

- Vården/åtgärderna ska motverka 
att den unge utvecklas 
ogynnsamt

- Vården ska vara tillräckligt 
ingripande med hänsyn till 
brottslighetens straffvärde och 
art samt den unges tidigare 
brottslighet

Socialtjänstlagen

- Vid val av vård ska vad som är 
bäst för barnet vara avgörande

- Barnet ska få det skydd och stöd  
som det behöver



Lagföringsbeslut (huvudpåföljd) i 
Stockholms län 2017
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•Målgrupp:
• 15 -21 år med ett särskilt vårdbehov (huvudproblematik kriminalitet). 

• Ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil, eller de som redan 
har gjort det.  

• Som påföljd till ungdomar som har blivit dömda för brott, eller som en 
frivillig insats. 

En intensiv insats som pågår i 6 månader med träffar 1-3 gånger per vecka.

SKKP Särskilt kvalificerad kontaktperson



Oro för alkohol och droger



Uppsökande arbete och stöd till brottsutsatta



Viktiga principer för behandlingsarbetet



Tack!

Rådgivningstelefon Mini-Maria

08-508 43 710

Oskar Williamsson

08-508 43 023

Framtid Stockholm, Rosenlundsgatan 44B, Södermalm
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