För dig i Bromma
Detta finns för att hjälpa
barn, ungdomar och
deras familjer
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Det som presenteras under varje rubrik
är bara en del av respektive verksamhet.
För ytterligare information kontakta:
Lotta Ströman telefon 508 06 170
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FAMILJEENHETEN INOM SOCIALTJÄNSTEN
Telefon: 08-508 06 000

Tidiga insatser
• Barngrupper - för barn till skilda föräldrar, psykiskt sjuka föräldrar,
samt föräldrar med missbruksproblematik
• Föräldrastödsprogram – KOMET – för föräldrar med barn 3 - 11 år
och för barn och tonåringar 12-18 år
• Öppen verksamhet – stödsamtal till föräldrar och ungdomar
• Omsorgssamtal vid rykten om tonåring från skola eller fritidsgård
• Stöd och hjälp att starta ÖPP, alkoholförebyggande föräldramötesmetod
till 6-9 skolor
• Fältgruppens förebyggande verksamhet
• Samarbetssamtal för separerade föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
Exempel på behovsprövade insatser
• Stödsamtal
• Familjepedagog/familjebehandlare
• Kontaktfamilj/person

Samverkan:
Sker bl. a. med BUP, fältgruppen, Bromma grundskolor, Ungdomsmottagningen, Bromma familjecentral, Fritidsenheten, Brommamottagning, närpolisen, Stödcentrum för unga brottsoffer m.fl.
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BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN, BUP BROMMAPLAN
Telefon: 08-514 523 50
www.bup.nu

Barn- och ungdomspsykiatri är till för barn och ungdom med psykiska problem som hindrar personlig utveckling och mognad. Vi ska träda in när
andra hjälpinsatser inte har räckt till. Vi tar emot genom anmälningar per
telefon eller remisser från vårdgrannar. Ungdomar kan även ringa själva.
Vi har ett brett behandlingsutbud som täcker olika former av terapi och
stödkontakter samt farmakologisk behandling. Om behov finns genomförs
utredningar av olika slag, bl.a. neuropsykiatriska utredningar.

Samverkan:
Samverkan och konsultation sker bl.a. med socialtjänst, MVC/BVC, vuxenpsykiatri, barnläkarmottagning och skola.
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FÄLTGRUPPEN
www.stockholm.se/faltgruppenibromma

Anställda av socialtjänstens familjeenhet och fritidsenheten:
Charlie Sanrell, fältassistent
Sandra Stendahl, fältförlagd socialsekreterare
Emma Martin, fältförlagd socialsekreterare

08-508 06 191
08-508 06 193
08-508 06 197

Fältgruppen (Fältarna) finns ute i Bromma på platser där ungdomar befinner sig för att förebygga att ungdomar far illa. Vi har kontakt med ungdomar, föräldrar samt samverkar med andra professionella. Fältgruppen besöker regelbundet de kommunala 6-9 skolor samt fritidsgårdarna. Vi arbetar
även fredagskvällar och tillfällen då vi vet att många ungdomar är ute t.ex.
valborg, skolavslutning och Ung 08. Fältarna ingår även i kontaktgrupper på
Brommas högstadieskolor, där rektor, skolsköterska, kurator, närpolis, fritidsledare och ledare från kyrkan finns representerade.
Fältförlagda socialsekreterare ansvarar för omsorgssamtal vid oro/rykten
om ungdomar från skola/fritidsgård.
Fältgruppen håller i informationsmöten riktade till föräldrar på stadsdelens
högstadieskolor. Vi hjälper och stöttar 6-9 skolorna att komma igång med
föräldramötesmetoden Örebro Preventionsprogram, ÖPP.

Samverkan:
Sker bl.a. med socialtjänst, fritidsgårdar, närpolis, fältare från andra områden,
föräldrar och andra professionella.
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FRITIDSENHETEN
Telefon: 08-508 06 000

Ansvarar för öppna fritidsverksamheter för mellanstadiebarn, parklekar
samt fritidsgårdar. Ansvarar för fältgruppens förebyggande verksamhet.
Preventionssamordnare ansvarar för spridning av evidensbaserade förebyggande metoder vad gäller barn och ungdomar samt för tobaks- och folkölstillsyn. Ansvarar även för spridning av resultaten från senaste drogvaneundersökningen.
Kultursekreterare ansvarar för kulturaktiviteter riktat till barn och ungdomar såsom exempelvis teater- och dansföreställningar.
Fritidsgårdar:

Café U, Blackeberg tfn: 08-508 06 188
Björklunds Hage, Norra Ängby tfn: 08-87 32 62
Västerleds fritidsgård, Alvik tfn: 08-25 18 28

Parklekar:

Tranebergsängen, tfn: 08-25 94 37
Dragontorpet, Abrahamsberg, tfn: 08-80 06 69
Blacken, Blackeberg, tfn: 08-87 49 20

Samverkan:
Sker bl.a. med skola, fältgruppen, socialtjänst, Preventionscentrum Stockholm m.fl.
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BROMMA FAMILJECENTRAL
Telefon: 08-508 06 150/151

www.stockholm.se/familjecentralen

Erbjuder bland annat:
•
•
•
•

Öppen förskola
Föräldrastödsprogram – KOMET – för föräldrar med barn 3 – 11 år
Förstärkt Komet
Råd och stöd kring föräldrarollen, parrelationen, sociala och personliga
frågor
• Råd och stöd till föräldrar med barn och ungdomar
• Gruppverksamheter till föräldrar
• Föreläsningar för föräldrar
Anki Björnberg, kurator, 076-12 06 149
Anita Olsson, socialpedagog, 076-12 06 151
Lilian Lindberger, socialpedagog, 076-12 06 150

Samverkan:
Bl.a. med förskola, skola, BVC, socialtjänsten, BUP m.fl.

8

ELEVHÄLSAN PÅ GRUNDSKOLOR
(se respektive skola)

Utför bland annat:
• Samtalsstöd till barn, ungdomar och deras föräldrar
• Kartläggningar rörande barn och ungdomar
• Remitterar till exempelvis BUP

Samverkan:
Bl. a. med Ungdomsmottagningen, förskolor, socialtjänst, BUP, närpolis, Fritidsenheten.
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VÄSTERORTS UNGDOMSMOTTAGNING
Telefon: 08-508 05 396
www.stockholm.se/vum

Målgrupp: Från cirka 12 år t.o.m. 22 år.
Personal: Barnmorskor, läkare samt kuratorer.
Frågor gällande sex- och samlevnad, sexualitet, identitets- och kroppsutveckling, preventivmedel, graviditet och abort. Även frågor gällande exempelvis relationer, mobbing, alkohol, droger, ångest eller oro.
Möjlighet att ta emot temagrupper - porr, sexualitet, relationer osv. Erbjuder grund- och gymnasieskolor studiebesök samt viss undervisning.

Samverkan:
Skolor, socialtjänst, psykiatri, m.fl.
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STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER,
Västerort/Vällingby
Telefon: 08-401 32 22
Varje dag drabbas ungdomar av gatubrottslighet. Ofta är det en svårt upplevelse och många ungdomar behöver någon att rådgöra och prata med.
Stödcentrum riktar sig till ungdomar upp till 21 år som bor i Stockholms
stad och har blivit utsatta för exempelvis personrån, misshandel, våldtäkt,
olaga hot och ofredande. Vittnen till brott samt anhöriga kan också få stöd
och hjälp. Hjälpen är kostnadsfri och besökaren har rätt att vara anonym.
Erbjuder:
•
•
•
•

stödsamtal
praktisk hjälp i kontakten med polis, åklagare och försäkringsbolag
rådgivning
Stöd inför och vid rättegång, via någon av Stödcentrums volontärarbetande stödpersoner.

Samverkan:
Bl.a. med polis, socialtjänst, skola
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MEDLING I VÄSTERORT
Telefon: 08-401 30 16
Malin Oljelund
Syftet med medlingsverksamheten är att minska de negativa konsekvenserna av brott. Medling kan minska risken för återfall i brott. Vi vänder oss
till personer under 21 år som har gjort sig skyldiga till brott. Den som utsatts för brott bör vara minst 12 år. Vi prioriterar följande brottstyper; rån,
misshandel, olaga hot, stöld och skadegörelse. Parterna samtalar kring den
aktuella händelsen och dess konsekvenser. Medlingen förbereds noggrant
genom förmöten med parterna var och en för sig. Medling är frivilligt för
båda parter och ett medlingsmöte ersätter inte åtal och eventuell rättegång. Brottslighet ska inte vara en del av din vardag!
Erbjuder:
• Opartisk medlare för samtal kring den aktuella händelsen och dess
konsekvenser
• Förmöten med parterna var och en för sig
• Frivilligt för båda parter
• Ersätter inte åtal och eventuell rättegång

Samverkan:
Bl.a. med polis, socialtjänst m.fl.
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VÄSTERLEDS FÖRSAMLING
Telefon: 08-445 96 10

www.svenskakyrkan.se/vasterled

• Ungdomsverksamhet i ”Gröna huset” för unga som är + 14 år. Se mer
på www.svenskakyrkan.se/vasterled
• Stödgrupper för barn/ungdomar som mist en nära anhörig genom
dödsfall
• Minior- och juniorverksamhet
• Familjeläger för ensamstående föräldrar och barn
• Barn- och ungdomskörer
• Konfirmandgrupper
• Skolkyrka (aktiviteter, samtalsstöd)
• Stöd vid kris
• Enskilda samtal och gruppsamtal
För mer detaljerad information - se hemsidan.

Samverkan:
Bl.a. med förskolan, skola, socialtjänst
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BROMMA FÖRSAMLING
Telefon: 08-564 355

•
•
•
•
•
•

www.svenskakyrkan.se/bromma

Ungdomsverksamhet - Svenska kyrkans unga för ungdomar +15
Verksamheter för yngre och äldre barn
Enastående mammor – gruppverksamhet för ensamstående mammor
Enskilda samtal och gruppsamtal
Stödgrupper för barn som mist en nära anhörig
Allåldersläger på sommaren.

För mer detaljerad information - se hemsidan.

Samverkan:
Bl.a. med förskola, skola, socialtjänst, Bromma familjecentral
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BROMMAAKUTEN vårdcentral
Telefon: 08-505 854 00
BLACKEBERGS VÅRDCENTRAL
Telefon: 08-445 88 40
RIKSBY VÅRDCENTRAL
Telefon: 08-687 72 55
BROMMAPLANS VÅRDCENTRAL
Telefon: 08-687 7202
Erbjuder via remiss från läkare samtal med kurator till barn och ungdomar
samt till deras föräldrar via psykosocialt team

Samverkan sker bl.a med BUP
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BROMMAMOTTAGNINGEN
telefon: 08-687 40 40

Öppenvårdsmottagning för ungdomar och vuxna som har problem med alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Tillhör Beroendecentrum Stockholm.

Samverkan:
Bl.a. med socialtjänsten
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BROMMA NÄRPOLIS
Telefon: 08-401 33 00

www.polisen.se

Hos oss kan du göra de flesta vanligt förekommande polisärendena. Vi kan
dock inte utföra passärenden eller ID-kortsärenden.
Vi bedriver utredningsverksamhet gällande ungdomsbrott med inriktning
ungdomar 12-18 år boende i Bromma. Samtliga skolor i Bromma har en
kontaktpolis. Vi besöker skolorna regelbundet bland annat genom att delta
i skolornas kontaktgrupper. Vi samarbetar med fältgruppen och socialtjänsten och har som målsättning att finnas ute kvällar och helger.
Vi har uniformerade poliser i yttre tjänst som arbetar företrädelsevis i
Bromma. Våra arbetspass infaller mellan 08.00-03.00. Övrig tid får vi hjälp
av huvudpolisstationen i Solna.
Vi har sedan länge ett samarbete med de boende i området genom Grannsamverkan mot brott. Nyligen har även startats grannstödsverksamhet där
vi får hjälp av frivilliga i Bromma, företrädelsevis grannsamverkare, att bemanna en grannstödsbil som rör sig i området. Deras uppdrag är att arbeta
förebyggande mot inbrott i såväl villor som flerbostadshus. De rapporterar
och observerar felaktigheter/avvikelser men skall inte ingripa. De får sina
uppdrag och styrs via en genomgång på polisstationen inför varje pass

Samverkan:
Bl.a. med socialtjänsten, skolor, fältgruppen, fritidsgårdar m.fl.
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BROMMA RESURSCENTER
Samordnare Lotta Ströman
Telefon: 08-508 06 170
Samverkansteam mellan skola, socialtjänst, BUP Brommaplan och polis.
Målgrupp:
• barn och ungdomar skolår F-9 som har skolsvårigheter och psykiska
och/eller sociala problem och som bedöms vara i behov av ett samtidigt
stöd från flera verksamheter
• Yrkesverksamma som arbetar med ovanstående målgrupp
Utgångspunkten är barnets och familjens behov. Vi erbjuder konsultation
och, vid behov, nätverksmöten som ska utmynna i en skriftlig plan för att
tydliggöra och underlätta samordningen.
Vårt mål är att utveckla metoder/arbetssätt som underlättar för familjer
att få samordnat stöd på ett tidigt stadium.
I teamet ingår:
• Lotta Ströman, förebyggande socialsekreterare,
Bromma Stadsdelsförvaltning
• Karin Tengelin, psykolog, BUP Brommaplan
• Christina Håkansson, kurator Bromma Resursskola & Tjejforum
• Specialpedagog (vakant)
Vi är samlade på Nya Elementar skola varje onsdag förmiddag.
Samverkan:
Bl.a. med skola, socialtjänst, BUP, närpolis, fältgruppen, Bromma familjecentral, psykosocial teamen, Fritidsenheten m.fl.
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BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING
Telefon 508 06 000
www.stockholm.se/bromma

2009-09-29

Denna folder är sammanställd av Bromma stadsdelsförvaltning

