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Sociala insatsgrupper är en arbetsmetod för samverkan 
mellan socialtjänst, skola, fritid och polis för att hjälpa unga 
som befinner sig i riskzonen för droger och kriminalitet.
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Om du vill veta mer:
Om du vill veta mer om SIG och hur vi arbetar i Vellinge kommun kan du 
prata med din socialsekreterare. Du kan också kontakta samordnaren för SIG
 i kommunen. Ring Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, så kopplar de dig vidare.
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Målgrupp
 

Sociala insatsgrupper (SIG) vänder sig till ungdomar mellan 13–19 år som 
är i riskzonen eller begår brott och som kan behöva hjälp med att bryta sitt 
beteende. Vårdnadshavare till barnen kan behöva stöd för att kunna hjälpa 
sina barn. Här kan du läsa mer om vad Vellinge kommun och SIG gör för att 
motverka att ungdomar begår brott.

Hur startas SIG?
Förslaget kan komma från polis, skola, fritid (fältgruppen) eller socialtjänst. 
Om ungdomen inte är aktuell på socialtjänsten behöver ovan nämnda aktörer 
först göra en anmälan om oro för honom eller henne.

Tanken är att insatsen ska pågå under en kortare period, cirka fyra månader, 
med täta uppföljningar.
Målet är att det ska fungera bra för ungdomen i skolan, på praktiken eller på 
jobbet och att ungdomen ska ha en meningsfull fritid. Ungdomen kommer 
att träffa gruppen regelbundet. Däremellan träffar ungdomen sin socialsekre-
terare och andra viktiga personer som kan vara till stöd. För att delta behöver 
ungdomen och föräldrarna säga ja till att socialtjänsten, skolan, fritid, polisen 
och andra viktiga personer i omgivningen får prata 
öppet med varandra om ungdomens situation.

Du som ungdom:
När du har insats i SIG träffar du personer som har kontakt med dig på olika 
sätt, till exempel polis, skolpersonal, socialsekreterare, fritidsledare, dina föräldrar
och/eller andra viktiga personer i ditt liv. Alla i gruppen samarbetar för att 
hjälpa dig.

Du som vårdnadshavare:
SIG hjälper dig att hjälpa ditt barn. Ditt samtycke behövs för att socialtjänsten, 
skolan, polisen och andra viktiga personer i ditt barns liv ska kunna dela infor-
mation med varandra. Om ditt barn är över 15 år krävs också att han/hon ger 
sitt samtycke.

Så går arbetet till:

Under det första mötet deltar ungdomen, ungdomens vårdnadshavare och 
representanter för socialtjänst, polis, skola, eventuellt fritid samt SIG-samord-
naren. Samordnaren ansvarar för att skriva ner vad som bestäms i en arbets-
plan, där man tydligt ser vad som ska göras och vem som ansvarar för det. 
Samordnaren kallar också till uppföljande möten.
SIG-träffarna sker cirka varannan vecka för att följa upp ungdomens situation 
och utvärdera de insatser som pågår. 

Exempel på hur SIG kan se ut.
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