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Fältarbetarna Upplands Väsby
Fältarbetarna i Upplands Väsby kommun arbetar för att tidigt kunna upptäcka och
förebygga att ungdomar far illa. Verksamheten bygger på frivillighet, förtroende
och respekt för ungdomars integritet. Arbetet sker kontinuerligt och ur ett långsiktigt
perspektiv för att förbättra ungas situation i Upplands Väsby.
Fältarbetarna arbetar för att stödja
ungdomar i åldern 12-20 år i Upplands
Väsby och deras föräldrar.
Fältgruppen består av fyra fältare som
jobbar heltid inom enheten Förebyggande och behandling som är en del av
resultatenheten Individ och Familjeomsorg i Upplands Väsby kommun.
Trygghet och goda uppväxtvillkor
Upplands Väsbys fältarbetare verkar för
att tidigt upptäcka och förebygga psykisk
ohälsa och destruktivt beteende bland
ungdomar i kommunen. I det uppdraget
ingår bland annat att arbeta drog- och
brottsförebyggande. Fältarbetarna verkar

för trygghet och goda uppväxtvillkor
för alla ungdomar i Upplands Väsby.
Fältarbetarnas arbetstider är omväxlande
dag- och kvällstid och de rör sig ofta
i miljöer där ungdomar vistas, t ex. på
skolor, fritidsgårdar och i utemiljöer.
I det förebyggande arbetet ingår att
arbeta uppsökande enligt socialtjänstlagen. Genom att arbeta uppsökande
ges en möjlighet att se vilka generella
behov som finns för att förbättra
ungdomars situation i kommunen.
Stöd utifrån behovsbilden
Fältarbetarna kartlägger enskilda och
grupperingar som väcker oro. De möter
även de ungdomar som riskerar att

utvecklas ogynnsamt och arbetar då
specifikt med att ge dem stöd utifrån
den aktuella behovsbilden. Fältarbetarna
samarbetar med skola, fritidspersonal,
polis, socialtjänst och andra viktiga
aktörer.
Gruppverksamheter
Fältarbetarna verkar bland annat genom
att hålla olika gruppverksamheter med
ungdomar, såväl riktade som generella.
Detta kan ske i sammarbete med skola,
fritidsgårdar eller föreningar

Du som är ung
kan kontakta oss om du vill prata med en vuxen
och inte vet vart du ska vända dig. Eller är du
orolig för en kompis? Om inte vi kan ge dig stöd
kan vi hjälpa dig att få kontakt med andra som
kan det.

Du som är vuxen
kan kontakta oss om du känner oro för ditt eller
någon annans barn, om du känner till miljöer
där det förekommer alkohol eller droger bland
ungdomar i kommunen. Eller om du har andra
funderingar som är kopplade till ungdomar som
du inte vet vart du ska vända dig med.

På bild, från vänster:
Jaber Abubaker Jaber, Anders Karlsson, Nemanja Kovacevic och Minna Hammar.

Jaber Abubaker, Anders Carlsson, Nemanja Kovacevic
och Minna Hammar
Telefon:
073-910 42 25
Mail:
faltare@upplandsvasby.se
Facebook: facebook.com/faltarnavasby
Instagram: @vasbyfaltaren194
Kik:
vasbyfaltaren194
Kontakt:

upplandsvasby.se
•
08-590 970 00
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