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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
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till strategi för att minska risken för att
barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.
Sammanfattning
Utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige i budget 2019 har
socialnämnden i samarbete med kommunstyrelsen tagit fram en
strategi för hur staden kan minska risken för att barn, unga och unga
vuxna dras in i kriminalitet. Förslaget innehåller fyra prioriterade
utgångspunkter samt föreslagna metoder och arbetssätt.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och inväntar beslut
från kommunfullmäktige för att kunna förbereda samhandling och
fördjupa arbetet enligt strategin.
Bakgrund
I kommunfullmäktige beslut om budget 2019 för Stockholms stad
fick socialnämnden i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen
ta fram en strategi för hur staden kan minska risken för att barn,
unga och unga vuxna dras in i kriminalitet. Strategin skulle
komplettera stadens trygghets- och säkerhetsprogram.
Ett förslag har nu utarbetats. Kommunstyrelsen har remitterat
förslaget till ett antal instanser, bland annat alla stadsdelsnämnder,
för yttrande senast den 31 januari 2020.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och
familjeomsorg.
Remissen i sammanfattning
Den föreslagna strategin innehåller fyra prioriterade utgångspunkter
samt metoder och arbetssätt som kan äga rum inom ramen för
uppdraget på den lokala nivån, hos stadsdelsnämnderna. Metoder
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och arbetssätt i strategin har fokus på social brottsprevention och
utgår från brottslighetens sociala orsaker.
Systematisk samhandling
Samhandling innebär att berörda aktörer samlas kring ett problem,
skapar samsyn om problemets karaktär och att varje aktör sedan åtar
sig att utföra åtgärder för att lösa problemet. Hälsofrämjande,
förebyggande och tidiga sociala interventioner under ett barns
uppväxt lyfts fram som centrala för att förebygga att barn dras in i
kriminalitet.
Biståndsbedömda insatser från myndighetsutövningen ska även ges
snabbt innan problemen eskalerar och insatser behöver samordnas
mellan samverkansparter. Lokala samverkansöverenskommelser
behöver säkerställas, exempelvis mellan socialtjänsten och Polisen.
Förskola, skola och fritid som skyddsfaktorer
Att klara av skolan med godkända betyg är en av de starkaste
skyddsfaktorerna för att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor
och i förlängningen ett tryggt liv med arbete och försörjning. För att
skolan ska kunna utgöra bästa tänkbara skyddsfaktor krävs både
skolnärvaro och att barnet eller ungdomen presterar bra i skolan.
Insatser som stabiliserar skolgång och skolprestationer behöver
därför vara prioriterade i arbetet med att minska risken för att barn
och unga dras in i kriminalitet.
Vid orosanmälningar från förskola och skola behöver socialtjänsten
i högre utsträckning än tidigare använda möjligheten till
återkoppling.
Våldsprevention med ett jämställdhetsperspektiv
Vid sidan av ålder är kön den faktor som har starkast koppling till
våld och kriminalitet. Män står för 86-98 procent av brottstyperna
misshandel, hot, rån och sexualbrott. Kunskap om könsnormer och
jämställdhet är därför viktiga för att minska risken för att främst
pojkar och unga män dras in i kriminalitet. Strategin lyfter fram
vikten av att arbeta normkritiskt och med våldspreventiva metoder.
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Civilsamhället
Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för en välfungerande
demokrati. Staden behöver samverka med och komplettera egna
insatser med insatser från civilsamhällsaktörer för att minska risken
för att barn och unga dras in i kriminalitet. Socialtjänsten kan
exempelvis samverka med olika föreningar och näringsidkare för att
informera om och rekrytera deltagare till föräldraskapsstöd eller
andra stödjande insatser.
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Genomförande och uppföljning
Varje stadsdelsnämnd behöver utifrån strategin och med stöd av
socialnämnden utarbeta en konkret handlingsplan för det lokala
arbetet med att minska risken för att barn, unga och unga vuxna
dras in i kriminalitet. Stadsdelsnämnden ska därefter årligen
rapportera till kommunfullmäktiga om sina insatser och deras effekt
samt hur uppföljning har genomförts. Rapporteringen ska ske i
nämndens verksamhetsberättelse.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen arbetar redan i hög utsträckning i linje med den
föreslagna strategin. Förvaltningen ställer sig positiv till en uttalad,
stadsövergripande strategi som säkrar likställigheten mellan
stadsdelarna. Förvaltningen inväntar beslut från
kommunfullmäktige för att kunna förbereda samhandling och
fördjupa arbetet enligt strategin..
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Therése Grahn
Avdelningschef

Bilaga
Socialnämndens förslag till strategi för att minska risken för att
barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet
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