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Strategi för att minska risken för att barn, unga
och unga vuxna dras in i kriminalitet
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/1507
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
Förvaltningen ställer sig positiv till den sammanhållna strategin i
sin helhet för att minska kriminalitet för barn, unga och unga vuxna.
När det gäller förebyggande arbete har med fördel programmet
Mentorer i våldsprevention (MVP) lyfts som en viktig metod. Som
en del i ett förebyggande arbete fyller även fältverksamhet i
stadsdelen en viktig funktion, vilket skulle kunna synliggöras
ytterligare i strategin. I arbetet med unga som riskerar att dras in i
kriminalitet är en framgångsfaktor fungerande samverkan mellan
olika verksamheter och huvudmän, däribland fältverksamhet, skola,
fritids och socialtjänstens myndighetsdel. Förvaltningen önskar
även ett tydligare funktionshinderperspektiv.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har fått remissen som gäller strategin för att
minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i
kriminalitet från kommunstyrelsen. Strategin är godkänd i
socialnämnden. Remissen har skickats till stadsledningskontoret,
samtliga stadsdelsnämnder, flera facknämnder, Stockholms stads
barnombudsman, Stockholms Stadshus AB, flera nationella
myndigheter, flera organisationer inom civilsamhället, Stockholms
universitet samt några fackförbund. Remisstiden går ut den 31
januari 2020.
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Ärendets beredning
Avdelningen för förskola, socialtjänstavdelningen, avdelningen för
samhällsutveckling samt rådet för funktionshinderfrågor har
inkommit med synpunkter. Remissvaret har sammanställts av
socialtjänstavdelningen. Ärendet behandlas i rådet för
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funktionshinderfrågor den 11 december 2019 och i
förvaltningsgruppen den 12 december 2019.
Ärendet
Kommunfullmäktige har i budget 2019 beslutat att socialnämnden i
samarbete med kommunstyrelsen ska ta fram en strategi för hur
staden kan minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i
kriminalitet.
Strategin utgår från fyra övergripande prioriterade utgångspunkter
som innefattar särskilt utpekade områden inom vilka vissa
aktiviteter, arbetssätt och åtgärder ska äga rum på den lokala nivån.
De fyra prioriterade områdena är:
 systematisk samhandling,
 förskola, skola och fritid som skyddsfaktorer,
 våldsprevention med ett jämställdhetsperspektiv samt
 civilsamhället.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till strategin i sin helhet.
Förvaltningen ser positivt på en sammanhållen strategi för att
minska kriminalitet för barn, unga och unga vuxna. Strategin visar
att det är många verksamheter som har ett ansvar för att minska
kriminalitet samt att arbeta för att kriminalitet ska minska kan göras
på olika sätt och utifrån olika perspektiv.
Förvaltningen ställer sig bakom det som lyfts i strategin om
introduktionsförskolor och öppna förskolan. Dessa verksamheter är
viktiga verktyg för att öka inskrivningsgraden i förskolan samt öka
besök i öppna förskolan och därigenom nå fler föräldrar för att
kunna informera och vid behov tillhandahålla det stöd som finns.
När det gäller fritidsgårdars funktion, deras möjligheter arbeta
preventivt och att nå unga som riskerar att dras in i kriminalitet ser
förvaltningen positivt på att arbeta med programmet Mentorer i
våldsprevention (MVP). De arbetssätt och metoder som strategin
lyfter är beskriver väl de sätt som förvaltningen avser arbeta
preventivt. Ett utvecklingsområde är samverkan mellan olika
verksamheter och huvudmän.
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Vidare ser förvaltningen att fältverksamheten fyller en mycket
viktig funktion i ett preventivt arbete. Det uppsökande arbete som
görs på fältet, i skolan och andra platser fyller en viktig funktion i
länkning mellan andra aktörer. I en välfungerande fältverksamhet
finns goda förutsättningar att nå många ungdomar som ligger i
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riskzonen. Eftersom det preventiva arbetet inte alltid är organiserat
under socialtjänsten i alla stadsdelar bör detta lyftas fram i
väsentliga avsnitt i strategin.
Strategin har en hög ambitionsnivå som medför återkommande
utbildningsinsatser för medarbetare inom förskola, skola, fritidshem
och Jobbtorg i risk- och skyddsfaktorer och hur dessa kan
motverkas respektive främjas. En bred kompetens hos medarbetare
inom olika verksamhetsområden är avgörande för det fortsatta
arbetet.
Förvaltningen ser positivt på att strategin skriver om
våldsprevention ur ett jämställdhetsperspektiv, att strategin anger att
det är män som utför majoriteten av brottstyperna misshandel, hot,
rån och sexualbrott samt att normerna kring manlighet kan ha
kopplingar till våld och kriminalitet.
När det gäller ett funktionshinderperspektiv i strategin kan detta
utvecklas. Barn och unga med funktionsnedsättningar kan vara i
extra behov av att särskilt uppmärksammas bl.a. i skolan för att
minska risken för att bristande skolresultat skulle kunna leda till
kriminalitet. Vidare kan målgruppen vara extra sårbar när det gäller
att lockas till kriminella miljöer.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
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