
Välkommen till en dag om våldsprevention 



ERFARENHETSDAG OM BOTKYRKAS 

VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE

4 februari



Program

9.00 – 9.10 Välkomna. Presentation av dagen

9.10 – 11.45 Förankring och implementering av ett 
våldsförebyggande arbete

Hur blir ett nytt initiativ en del av det löpande arbetet? Hur har Botkyrka 
systematiskt gått tillväga för att få arbetet att bli långsiktigt? Utmaningar och 
lärdomar under arbetets gång.

Medverkande: politiker, strateger och chefer

11:45 -12.30 Lunch och förflyttning

12.45 -16.00 Metoder och arbetssätt i det våldsförebyggande 
arbetet 

Under eftermiddagen får vi ta del av och prova på de metoder och 
arbetssätt som utvecklas inom det samverkansarbete som utgör 
Botkyrkas våldsförebyggande arbete. Det innebär arbetet med 
förskolan och arbetssättet TÅGET (våldsförebyggande program i 
skolans F–6), MVP (våldsförebyggande program för högstadiet) 
samt mediekampanj.

Medverkande: strateger, samordnare och nyckelpersoner på skolor samt unga 
mentorer



Botkyrkas våldspreventiva arbete   

Ett långsiktigt samverkansarbete mot våld

TÅGET OCH MVP 



Ebba Östlin

Kommunstyrelsens ordförande

Emanuel Ksiazkiewicz

Utbildningsförvaltningens ordförande 

Niklas Gladh 

Socialförvaltningens ordförande 

Botkyrkas kommunalråd 



3 Övergripande syften för att arbeta 

våldsförebyggande i samverkan 

• Öka medvetenheten om verbalt, emotionellt/psykiskt, 

fysiskt och sexuellt våld som unga kvinnor och vissa

unga män är utsatta för

• Utmana stereotypa könsroller som finns inom olika

verksamheter som t ex skolan och hur dessa spelar in 

inom våld och mobbing

• Inspirera ledarskap genom att förstärka deltagarna med 

konkreta alternativ till att bidra till förändringar av de 

sociala normerna





MVP

SAMHÄLLE

OFFENTLIG 
SEKTOR

FAMILJ

INDIVID 

De 4 principerna:

• Åskådarperspektivet

• Utmana stereotypa könsnormer

• Ledarskap

• Anknytning



• Fler som klarar skolan
• Fler aktiva åskådare
• Fler kapabla väktare
• Ökad kollektiv förmåga
• Uthållighet
• Resultat

Riskgrupp



Implementeringens steg

Utforskande

- Inventering av 
behov och 
metoder

- Bedömning av 
tillgängliga 
resurser, ändring 
av uppdrag

- Beslut om att 
fortsätta eller inte

Förberedande

- Gemensam start

- Hantera 
motståndskapa

- Överenskom. 
rekrytering inom 
befintlig personal, 
utbildning av 
personal

- Förbereda 
utvärdering av 
processen och 
resultat

Inledande

▪ Första
användandet

▪ Hantering av 
svårigheter

- Organisatoriskt 
stöd, 
handledning, 
uppföljning, 
metodanpass.

Full 
implementering

▪ Metoden
används fullt ut -
Metoden är
integrerad

- Finns rutiner, 
stöd, uppföljning, 
metodtrohet



Botkyrkas medborgarlöfte till civilsamhälle

• Botkyrka kommun och polis lovar att tillsammans 

prioritera det våldsförebyggande arbetet. 

Arbetet grundar sig på ett åskådarperspektiv som på ett 

positivt sätt tar tillvara på människors styrkor och 

handlingskraft. Ett hållbart samhälle där åskådare agerar. 

Ett perspektiv som försöker mobilisera alla som finns runt 

våld, det riktar sig inte bara till offret eller förövaren, utan 

uppmärksammar andra normer där alla kan göra något 

och stärka civilkuraget. 



Förebyggan

de barn och 

ungdom

Mentors in 

Violence 

Prevention, 

MVP

Syfte: Skapa 

nolltolerans mot våld 

och mobbning

Mål: Polisen medverkar 

vid fyra 

utbildningstillfällen, två 

per termin, som 

nyckelpersoner till 

MVP-mentorerna, vid 

förberedelsemöten 

samt ge stöttning till 

mentorerna i de 

kommande samtal som 

hålls.

Kommun 

(soc, uf) 

och polis

Lokalpolisen 

medverkar i 

utbildnings-

insatser 

tillsammans 

med kommun. 

Inom 

befintlig 

budgetram/

externa 

pengar

Polisens roll – Regleras i samverkan 



Ansvarsfördelning enligt överenskommelse 
Skolan 

• Skolledningen tar fram 

nyckelpersoner till MVP

• Utser en kontaktperson för MVP (en 

av nyckelpersonerna) som ska driva 

arbetet framåt med representant 

från förebyggarsektionen.

• Schema för MVP handledning och 

MVP pass 

• Bokning av nyckelpersonsmöten (ca 

4 ggr/termin).

• Planera in föräldramöten för åk 8 på 

vårterminen (inför rekrytering) och 

åk 6 på höstterminen (inför start 

med MVP).

• Logistik kring lokaler sköts, d.v.s. 

bokning av klassrum samt ordna 

med teknik.

• Nyckelpersonernas ansvar beskrivs 

i MVP Botkyrka handboken.

Sektionen för förebyggande arbete, 

socialtjänsten 

• Samordning av arbetet 

(rekryteringsdag, Kick off med MVP 

mentorer, MVP utbildning för 

mentorer, samordningsmöten på 

socialtjänsten etc.).

• Utvärdering av arbetsmetoden.

• Revidering av MVP Botkyrka 

handboken.

• Håller i Grundutbildning för 

skolpersonal (nyckelpersoner) som 

ska handleda MVP mentorer.

• Håller i MVP ledarskapsutbildning 

för MVP mentorer.

• Samordnar inspirationsträffar.

• Medverkar på föräldramöten.



Kunskapsuppdraget

Det sociala uppdragetVärdegrundsuppdraget

Skolans 

uppdrag

Medborgarskap 

& fria livsval
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• Magdalena Eberhardsson, Broängskolan 

• Mats Jonsson, Grindtorpskolan

• Satu Vanhanen, Tullingebergsskolan 

Samtal med rektorerna: 



Fortsatt arbete framåt 

Botkyrkas våldspreventiva center 



Varför ett våldspreventivt center? 

Mötet med komplexa utmaningar som faller mellan stolarna. 

Hur kan vi jobba med tysthetskulturen - Höja förtroende för myndigheter

Samtalen mellan socialtjänst, skola, kof och polis tar slut vid skolgården 
hur förbättrar vi det? 

Skolans uppdrag med den kompensatoriska ytan 

Barnen som tystnar 

Om grundskola gjort stora insatser – hur tar vi tillvara på det – fullföljer 

Vinsterna av att arbeta tvärsektoriellt – fler team på det sättet 



Våldspreventiva centret 

• Samverkansyta med 

gemensamt syfte, metod 

och mål.

• Ett processarbete som 

förhåller sig till platsen 

och Botkyrkabornas 

behov och inte 

organisatoriska 

tillhörigheter. 

• Fler myndigheter



•SAMORDNING-
SINSATSER PÅ 
INDIVID OCH 
GRUPPNIVÅ 
GÄLLANDE VÅLD, 
KRIMINALITET OCH 
VÅLDSUTSATTHET.

Kriminalitet & våld

•FORTSATT 
LEDNING, 
ETABLERING OCH 
UTVECKLING AV 
KOMMUNENS 
VÅLDSFÖREBYGGG
ANDE ARBETE. 

Våldsförebyggande 

MVP/TÅGET
•SAMLA AKTÖRERNA 
FÖR PLATSEN

•KUNSKAPS-
UTVECKLIING

•METODSTÖD, 
UPPFÖLJNING

•LOKAL/REGIONAL/NATI
ONELL SAMVERKAN  

Kunskaps Center 

Våldspreventivt centers kluster



Kluster 1

Kriminalitet och våld 

• Våld i nära relationer –

utredare till den lokala 

nivå från polisen inom 

BIN

• Unga och kriminalitet 

• Avhopparverksamhet

• Psykisk ohälsa

• Parallella 

samhällsstrukturer



Kluster 2

Våldsförebyggande 

• Komplettera skolans 

kompensatoriska yta 

• Hela-kommunen-ansats; 

involvera civilsamhälle 

och KOF i större 

utsträckning

• Fortbildning personal; De 

fyra principerna

• Samordna det 

våldsförebyggande 

arbete då det växer. 



Kluster 3

Kunskapscenter 

• Säkra flödet av kunskap, 

erfarenhet och fokus 

mellan samtliga kluster.

• Koppling lokal, regional 

och nationell nivå-

myndighetsövergripande 

• Kompetensutveckling, 

utvärdering och forskning

• Interkulturell kompetens



Vem vill vi ge plattformen?

2,20%





Kontaktuppgifter

Pernilla Vera Jr, Säkerhetschef

Mail: pernilla.vera-jr@botkyrka.se

Mobil: 0708514640

Erik Åkerlund, Lokalpolisområdeschef 

Mail: erik.akerlund@botkyrka.se

Mobil: 0739101250

Mantha Kasagianni, Föräldrastödssamordnar och samordnare för 
TÅGET

Mail: mantha.kasagianni@botkyrka.se

Mobil: 0701819289

Följ oss på instagram: forebyggarna & mvp_botkyrka

Facebook: områdessekreterarna Botkyrka

mailto:pernilla.vera-jr@botkyrka.se
mailto:erik.akerlund@botkyrka.se
mailto:mantha.kasagianni@botkyrka.se


VILKET STÖD KAN LÄNSSTYRELSEN 

GE TILL KOMMUNER SOM VILL ARBETA 

VÅLDSFÖRBYGGANDE? 

Maria Billinger 



Stöd från Länsstyrelsen

Preventionspaketet



Preventionsstjärnan
ANDT

Våld

Utanförskap

Psykisk ohälsa

Brott

Föräldrar

Skola

Fritid

Miljö

Indikerad

Selektiv

Universell



Kommundialoger och kommunbesök

Syfte

- fånga upp lokala behov

- vara bollplank i utvecklingsprocesser

- sprida exempel/modellkommuner



Lokala förutsättningar för framgångsrik prevention 

◼ Motiverade beslutsfattare

◼ Prioritering i mål, budget och uppföljning

◼ Gemensamt ägande och tvärsektoriella samverkansstrukturer

◼ Integrering i ordinarie verksamheter

◼ Samordnare/team med kompetens och mandat

◼ Strategisk användning av lokala data för att främja jämlikhet i 

hälsa och trygghet

◼ Strategisk form för målgruppsanalys och medborgarinflytande

◼ Långsiktighet



PLUS: Utveckling och utvärdering

◼ Utbildning för personal på boenden för ensamkommande

◼ Möjliggöra kulturanpassning och pilottest i länet av 

förebyggande skolprogram PAX i skolan

◼ Bidra till utvärdering av arbetsättet TÅGET i Botkyrka 

◼ Utveckla ett metodstöd för föräldrastödjande aktörer för att 

nå gruppen asylsökande och nyanlända familjer



Kommunbesök och dialoger

Kommunbesök

◼ Huddinge

◼ Vallentuna

◼ Södermalm

◼ Enskede-Årsta-Vantör

◼ Rinkeby-Kista

◼ Järfälla

◼ Upplands Bro

◼ Sigtuna

◼ Hässleby-Vällingby

Kommundialog

◼ Botkyrka

◼ Lidingö

◼ Norrtälje

◼ Stockholms stad 

◼ Upplands Bro

◼ Skarpnäck

◼ Sigtuna

◼ Järfälla

◼ Värmdö



LUNCH



www.menti.com

Kod: 789549

För forsatt arbete framåt…
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