
FÄLTGRUPPEN
Karlshamns kommun

Fältgruppens helgverksamhet 
Vi arbetar fredag och lördag mellan klockan 18.00-01.00. 
Du når oss på telefon 072-389 94 02 (även sms).

Fältgruppen 
KARLSHAMNS KOMMUN

Tullgatan 5, 374 35 Karlshamn 
Telefon: 0454-810 00

karlshamn.se

Vi finns på Facebook och Instagram!

           Fältgruppen Karlshamns kommun
 
           faltgruppenkarlshamn



Helgverksamhet 
Arbetar fredagar och  
lördagar kl. 18-01. 

Råd och stödkontakt  
Samtal med enskilda ungdomar 
och familjer vid behov. 
Samtalsstöd till brottsoffer.

När kan du kontakta fältgruppen? Vad arbetar Fältgruppen med?
Vi är socialtjänstens förlängda arm – tveka inte att kontakta oss! 
Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite. Vi lotsar dig vidare.
 
Exempel på samtal vi får till oss: 

• Ungdomar själva kontaktar oss oftast om de hamnat i en obehaglig  
situation så som att själv ha blivit berusad, eller att en vän blivit det.

• Ungdom som är på väg hem själv och känner ett obehag av att gå 
ensam. 

• Ungdom som önskar hjälp på en fest som urartat. 
• Ungdom som inte mår bra av sina hemförhållanden. 
• Förälders oro kring sin ungdoms vanor gällande alkohol, oro kring 

narkotika, oro kring ungdomens umgänge, tips om fester/tillställningar.

Mål och syfte med vårt arbete
• Fältgruppens viktigaste arbetsuppgift är att jobba förebyggande och 

uppsökande med ungdomar i åldern 12-18 år med fokus på högstadiet.
• Verka för att ungdomar i Karlshamns kommun ska få en så bra och 

trygg uppväxt som möjligt.
• Att ungdomar i Karlshamns kommun ska må bra och inte hamna i 

missbruk eller kriminalitet.
• Identifiera ungdomar i riskzon och på ett så tidigt stadium som möj-

ligt, försöka fånga upp och erbjuda de ungdomar som mår dåligt, 
samt deras vårdnadshavare, den stöd och hjälp som dom behöver.

Samverkan med skola, fritid, polis, 
räddningstjänst, ungdomsmottagning, 
föreningar med flera.

Information och undervisning 
Riktade insatser till elever och
vårdnadshavare.

Orossamtal enskilt eller  
tillsammans med andra 
aktörer, så som skola och/
eller polis.

Administration och  
utredningsarbete  
Ungdomstjänst.
Medverkan vid LUL-förhör.

Gruppverksamhet 
”Musslan” – barn till skilda eller 
missbrukande föräldrar. Riktad 
behovsstyrd gruppverksamhet.


