Reflektionsmaterial om
Informationsutbyte i brottsförebyggande
arbete med barn och unga
För fördjupning och diskussion i arbetsgrupper

Reflektionsmaterial för
samverkansgrupper

Om detta reflektionsmaterial
• Materialet riktar sig till de inom socialtjänsten och polisen
som samverkar när det gäller enskilda ungdomar som begår
eller riskerar att begå brott.

• Frågorna är framtagna för att stimulera till diskussion och
reflektion kring deltagarnas arbetssätt och kunskaper när
det gäller möjligheten till informationsutbyte i det
brottsförebyggande arbetet med barn och unga.

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Så här kan ni arbeta med materialet
1. Förbered er genom att läsa texten om
10 kap. 18 a § OSL. Texten finns på
Kunskapsguiden.se och Intrapolis (för
polisen).

2. Utse en mötesledare som samlar ihop
reflektioner och synpunkter.

Utgångspunkter för diskussionen:
•
•

3. Se filmen som finns på Kunskapsguiden.se
tillsammans.

4. Diskutera frågorna i materialet tillsammans.

•

Socialtjänst och polis har ett
gemensamt mål att barn och unga inte
hamnar i kriminalitet.
En förståelse för varandras uppdrag och
arbetssätt kan underlätta att se vilken
information som behöver och kan delas.
Reflektionsfrågorna handlar om det
brottsförebyggande arbetet med
enskilda ungdomar.

Reflektionsfrågor
Fråga
1–4

1. Vilka är era första tankar efter att ha sett filmen?
2. I vilka situationer delar socialtjänsten och polisen information
idag?

3. Är det socialtjänsten eller polisen som initierar behovet av att
dela viss information? Hur ser era kontaktvägar ut?

4. Har ni varit med om situationer där polisen och socialtjänsten
haft olika uppfattningar om viss information gick att dela? Hur
löste ni situationen?

Reflektionsfrågor
Fråga
5–7

5. På vilket sätt och i vilka situationer skulle det kunna bli
bättre för en ungdom när ni delar information? Vilka kan
konsekvenserna bli om ni inte delar information? Försök att
hitta något exempel som ni kan utgå ifrån.

6. Finns det annan information som ni skulle behöva dela med
varandra? Vem ska i så fall initiera detta behov?

7. Är det någon kunskap som ni behöver om varandras
verksamheter för att bättre förstå vilken information som ni kan
vara i behov av?

Reflektionsfrågor
Fråga
8–10

8. Är det någon ytterligare information som ni behöver från
varandra? Behöver socialtjänsten t.ex. information från polisen
om varför de behöver uppgifter?

9. Vet ni vem ni ska kontakta inom respektive verksamhet? Är det
fler som behöver denna information? Finns det behov av att
utveckla era kontaktvägar?

10.Hur går vi vidare? Hur sprider vi diskussionen vidare till våra
kollegor?

Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se

