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Strategi för att minska risken för att barn, unga
och unga vuxna dras in i kriminalitet
Yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
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. Stadsledningskontoret och socialförvaltningen har tagit
fram ett förslag på strategi. Strategin syftar till att skapa
förutsättningar för ett strukturerat, kontinuerligt och långsiktigt
arbete för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in
i kriminalitet. Förvaltningen är positiv till förslaget.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg med stöd av
avdelningen för samhällsplanering och avdelningen för förskola.
Ärendet tas upp i förvaltningsgruppen den 10 december 2019 och i
rådet för funktionshinderfrågor den 12 december 2019.
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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 ska komplettera stadens trygghets- och
säkerhetsprogram. Förslaget till strategi har arbetats fram i en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp i samverkan mellan
stadsledningskontoret och socialförvaltningen. Socialnämnden har
ställt sig bakom förslaget till strategi.
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Det övergripande målet för strategin är att alla pojkar och flickor,
unga män och kvinnor ska ges jämlika förutsättningar för en god
framtid utan våld och kriminalitet. Strategin syftar till att skapa
förutsättningar för ett strukturerat, kontinuerligt och långsiktigt
arbete för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in
i kriminalitet.
Strategin syftar till att medarbetarnas kunskap ska öka gällande
riskfaktorer, skyddsfaktorer och vilket stöd som staden erbjuder
målgrupperna.
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 övergripande prioriterade utgångspunkterna är





Systematisk samhandling
Förskola, skola och fritid som skyddsfaktor
Våldsprevention med ett jämställdhetsperspektiv
Civilsamhället

Aktiviteterna, arbetssätten och åtgärderna i strategin har fokus på
social brottsprevention och utgår från brottslighetens sociala
orsaker. Inom varje område beskrivs framgångsrika metoder och
arbetssätt.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till strategins innehåll och upplägg.
Förvaltningen bedömer att strategin kommer att utgöra ett konkret
stöd för samsyn om och inriktning av förvaltningens arbete och den
gör en tydlig koppling mellan sociala insatser och deras betydelse
för de preventiva arbetet. Begreppet samhandling definieras och
lyfter på så sätt fram de gemensamma målen för samverkan.
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De delar i strategin som rör målgruppen unga vuxna är något
otydligare utifrån att socialtjänstens uppdrag och styrande
lagstiftning gör det svårare att gå in med tvingande åtgärder och det
är heller inte lika tydligt vad gäller främjande åtgärder. Begreppet
unga vuxna är flytande och det uttalas inte tydligt i strategin om det
i alla avseende är åldersspannet 18-29 år som avses.
På sidan 16 i strategin, under relevanta metoder och arbetssätt ser
förvaltningen ett problem. Fritidsledare arbetar i lokalbundna
verksamheter och kan inte lämna verksamheten under öppettid för
att delta i utsättningsmöten. Vidare föreslår förvaltningen att
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begreppet ”fältet” ersätts med förslagsvis den ungdomliga
offentligheten.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.

Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Toni Mellblom
avdelningschef

Bilagor
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