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Stöd och insats ungdom
Stöd och insats ungdom är en 
enhet inom Socialförvaltningen 
vars fokus är att skapa gynnsamma 
förutsättningar för unga och ungas 
familjs livssituation. Vi arbetar 
utifrån fyra målsättningar:
 
• Förbättra den psykiska hälsan. 
• Öka närvaron i skolan. 
• Minska kriminalitet. 
• Minska droganvändandet. 
 
Vi ger stöd via öppna insatser som 
inte kräver något biståndsbeslut 
men även efter att bedömning 
skett via utredning.
 
Vill du ha kontakt med någon av 
oss? Ring Kontaktcenter så blir
du kopplad till rätt person:
0152-291 00

Skolsociala stödteamet
Skolsociala stödteamet är en öppen 
insats vars uppdrag är att verka för 
tidiga och samordnade insatser. 
Vi vill skapa gynnsamma förutsätt-
ningar för barnets skolgång och stärka 
föräldrar i deras roll att vägleda sina 
barn. 
 
Målgruppen är elever från förskole-
klass till årskurs nio, där det finns 
psykosociala svårigheter kring den 
unges skolgång. Insatsen sker i sam-
verkan med skolans elevhälsoarbete. 
 
Vi kan även ge stöd i grupp och på 
organisatorisk nivå, exempelvis 
genom rådgivning till professionella 
inom skolan. 
 
Vill du ha kontakt med Skolsociala 
stödteamet? Skicka e-post till: 
skolsocialastodteamet@strangnas.se

Behöver du stöd eller hjälp på 
något sätt med ditt barn eller 
din ungdom? Här är en översikt 
över de insatser som kommunen 
kan erbjuda dig och ditt barn!



Beroendecentrum ung 
Beroendecentrum ung är en verk -
samhet vars uppdrag är att arbeta
före byggande och behandlande med 
ungdomar med  beroendeproblematik 
och kriminalitet i åldern 12–18 år.  
 
Förebyggande arbete sker i sam-
verkan med skola eller andra aktörer 
genom föreläsningar kring droger, 
 kriminalitet och behandling. 
 
Behandlande insatser ges i form 
av individuellt anpassat stöd samt 
behandlingsprogram, så som  A-CRA 
och Hasch avvänjningsprogrammet. 
 
Vi ger stöd via öppna insatser som 
inte kräver något biståndsbeslut men 
även efter att bedömning skett via 
utredning.
 
Vill du ha kontakt med Beroende-
centrum ung? Skicka e-post till: 
Beroendecentrum-ung@strangnas.se

Ungdomsvägledare
Ungdomsvägledarna ansvarar för 
det förebyggande och uppsökande 
arbetet med ungdomar i  Strängnäs 
kommun. Vårt arbete bygger på att 
 skapa goda relationer med ung domar, 
ge stöd samt vägleda andra aktörer. 
I detta arbete ingår:
 
• Fältande (att vi befinner oss) 
 på platser där ungdomar rör sig.

• Genomföra våldsförebyggande 
 insatser I nära samverkan med 
 skolan, till exempel Mentorer i 
 våldsprevention (MVP).

• Stöd till skolor genom att närvara 
 på skolors föräldramöten och 
 föräldraråd när så önskas.

• Tidigt upptäckt-samtal. 

• Olika typer av samtal som 
 vägledande, stödjande och 
 motiverande.

• Informationsinsatser. Ibland i 
 samverkan med andra som till 
 exempel polis.

• Stödjande samtal vid brott.

• Medling vid brott.
 
Vill du ha kontakt med Ungdoms-
vägledarna? Skicka e-post till:
ungdomsvagledning@strangnas.se

Ibland kan det 
vara skönt ...

att få prata 
med någon!



SSPF
SSPF är ett samverkansforum mellan 
Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid  
och har som syfte att förhindra och 
minimera ungdomars brottslighet, 
drogbruk, andra riskbeteenden samt 
motverka rekrytering till kriminella 
strukturer och gäng. 
 
Målet är att alla ungdomar i  vår 
kommun ska ha en fungerande skol-
gång och ett liv fritt från  kriminalitet 
och droger. Genom samverkan mellan 
de fyra aktörerna skapas en sam-
syn och på så sätt ska ungdomen 
snabbt kunna få hjälp genom ett 
samordnat stöd. 

SSPF-arbetet riktar sig till unga 
mellan 12–18 år och bygger på att 
vårdnadshavare skriftligen godkänner 
att alla SSPF-aktörer får utbyta den 
information kring ungdomen som 
behövs för att kunna samverka och 
samarbeta för den unges bästa. 

Kontaktperson för SSPF 
är Sandra Blohm:
sandra.blohm@strangnas.se

Feriepraktik
Vi på  Strängnäs kommun vill visa 
vår breda verksamhet som arbets-
givare genom feriepraktikplatser 
för ungdomar mellan 16 och 18 år. 

Genom feriepraktiken kan 
ung domen få erfarenheter och 
kunskaper som kan vara till nytta 
både under fortsatta studier och 
när de söker jobb i framtiden. 

Feriepraktikanten ersätter inte 
ordinarie personal, utan har hand-
ledare på arbetsplatsen som väg-
leder under tiden på arbetsplatsen.

Det är Feriepraktiksamordningen 
som planerar, genomför och ut-
vecklar feriepraktiken.

Vill du ha kontakt med 
Feriepraktiken? 
Skicka e-post till: 
feriepraktik@strangnas.se

Välkommen att 
höra av dig till 
oss på Strängnäs 
kommun!Kontaktcenter

Telefon: 0152-291 00 
E-post: kontaktcenter@strangnas.se 
www.strangnas.se


