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Skrivelse till förvaltningen
Hur ser det ut i vår stadsdel kring ungdomskriminalitet med särskilt fokus på
gängkriminalitet?
En ny rapport har släppts från Brottsförebyggande rådet där Sverige ligger i topp i Europa när
det kommer till dödsskjutningar. Dessa siffror talar för att samhället har misslyckats med att
skydda barn och ungdomar som fastnar i organiserad brottslighet, som styrs av kriminella
nätverk. I och med detta behöver ansvariga politiker följa upp utvecklingen på nära håll och
arbeta nära samhället för att vända denna destruktiva spiral.
Vi vet att kriminella nätverk utnyttjar minderåriga för att komma undan straff och att de unga
har svårt att förstå konsekvenserna av sina handlingar på grund av den låga åldern och
mognaden. Vi vet också att kriminella nätverk kostar samhället pengar då många av dessa
barn och ungdomar inte fullföljer skola och får därmed inte någon utbildning eller jobb på
kort och lång sikt. Kriminalvården och rättsväsendet behöver hantera dessa ungdomar senare
vilket är en ytterligare kostnad för samhället.
Majoriteten anser att det ska vara nolltolerans när barn och ungdomar är på väg att hamna i
kriminalitet och att samhället ska markera hårt och kraftfullt för att stoppa denna destruktiva
utveckling. En stor del av det är socialtjänstens arbete vars uppdrag är att skydda barn och
ungdomar från dessa riskmiljöer. Med anledning av detta vill majoriteten få en redogörelse
från förvaltningen. Majoriteten undrar kring följande saker:
1. Hur många orosanmälningar kommer det in kring unga som riskerar att hamna i kriminella
nätverk eller som är en del av kriminella nätverk redan?
a. Hur mäter förvaltningen och hur har utvecklingen sett ut över en tioårsperiod?
b. Hur ser trenden ut just nu, de senaste två åren?
c. Hur bedömer förvaltningen att utvecklingen kommer bli på längre sikt?
2. Hur arbetar förvaltningen med dessa ungdomar?
a. Hur ser övergripande strategin ut?
b. Hur ser handlingsplanen ut?
c. Ger förvaltningens arbete resultat?
d. Hur många av dessa unga tar emot hjälp och många tackar nej?
3. Hur ser hjälpen kring avhopparmöjligheter ut i förvaltningen? Hur många deltagare hoppar
av och hur många avbryter kontakten med förvaltningen och

varför? Hur många får hjälp av hoppa av? Vilka är sociala insatsgruppens metoder (SIG)?
Hur arbetar förvaltningen med målgruppen? Vilka krav
ställs på ungdomen och hur många per år av alla som söker stöd få det beviljat? Hur
motiveras avslag till hjälp/ stöd?
4. Om förvaltningens strategi och handlingsplan inte ger de resultat som den förväntar sig,
finns det i så fall en ”Plan B” och hur ser den ut?
5. Vilken kunskap och koll har förvaltningen kring Dalenätverket? Hur ser polisens samarbete
med förvaltningen kring Dalenätverket?

