Protokollsutdrag
Socialnämnden 2019-09-24

§ 12
Strategi för att minska risken för att barn, unga och unga
vuxna dras in i kriminalitet.

Dnr 1.3.1-290/2018

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förslaget till Stockholms stads
strategi för att minska risken för att barn, unga och unga
vuxna dras in i kriminalitet
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen

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. Förvaltningen föreslår
att socialnämnden godkänner strategin som omfattar stadens
arbete för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna
dras in i kriminalitet.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 6 september 2019.
Beslutsordning

Ordföranden ställde först fråga om återremiss mot avgörande
idag och fann att nämnden beslutat att avgöra ärendet idag.
Reservation i denna del (SD)
Därefter ställde ordföranden fråga om bifall eller avslag till
förvaltningens förslag och fann att nämnden beslutat enligt detta.
Yrkanden

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Ole-Jörgen Persson
m.fl. (M), Mariana Duarte Moreira (MP), Banar Sabet (C),
Michaela Hollis (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
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Vice ordföranden Alexandra Mattsson m.fl. (V), ledamoten
Karin Gustafsson m.fl. (S) yrkade bifall förvaltningens förslag.
Ledamoten Linnéa Vinge (SD) yrkade bifall till eget förslag till
beslut att återremittera ärendet.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson m.fl. (V), ledamoten Karin
Gustafsson m.fl. (S)
”Vi ser mycket positivt på majoritetens vilja att prata mer
förbyggande arbete för stadens barn och unga och förstärkt
samverkan, men ställer oss frågande till hur strategin ska kunna
efterlevas utan målsättningar och tillkomna resurser och en redan
allt för ansträngd budget i stadsdelarna. Strategin skulle behöva
omarbetas så att mål kan tillföras och nämnders
ansvarsfördelning tydliggöras.
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. Värt att nämna i
sammanhanget är att strategin i huvudsak behandlar kriminalitet
medan det faktum att vuxnas våld mot barn torde vara ett mycket
mer vanligt förekommande problem (44 % av barnen i Sverige
uppges ha varit utsatta för våld av en vuxen någon gång) än
kriminalitet. Samtidigt som våld mot barn är en avgörande faktor
varför man som ung dras in i kriminella nätverk. Stadens barn
och ungdomsvård hade förra året över 28 000 anmälningar om
barn som misstänks fara illa att hantera, jämfört med ca 17 000
2014. Ca 56 % av dessa anmälningar utreddes förra året varav
över 16 000 barn i Stockholm omfattades av en
barnavårdsutredning där socialtjänsten bedömde att oron behövde
utredas vidare. Skillnaderna mellan stadsdelarna är stora men
resurserna inom myndighetsutövningen är idag mer än
ansträngda. De relevanta arbetssätt och metoder som staden redan
idag arbetar med behöver mer resurser för att inte bara förbli
goda intentioner i strategin. En del finansieras idag av den sociala
investeringsfonden, som nu behöver permanentas. Kön till
föräldrautbildningen behöver minska och resurserna till de
sociala insatsgrupperna behöver öka.
Om målet med strategin ska uppnås behövs inte enbart rapporter
till kommunfullmäktige utan snarare en politik som tar
ojämlikheterna i Stockholm på allvar. Bostadssituationen,
tillgången till arbete, förskola, en bra skolgång och en
meningsfull fritid ligger enligt forskning till stor grund för barn
och ungas möjlighet till en fullgod framtid och där saknar vi
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ambitioner från majoriteten. Den politik som förs med
borttagande av mål om att öka inskrivningsgrad i förskolan,
nedskärningar, ombildningar, underskott i stadsdelsnämnderna,
indragna timmar på kulturskolan och besparingar på
fritidsverksamheten är kontraproduktivt till den nu framtagna
strategin.
Strategin uppmanar socialtjänsten att t.ex. använda sig av
polisförhör mer för barn och unga som inte är straffmyndiga och
att allvarssamtal ska hållas med unga inom 48 timmar när de
misstänks för brott, något som idag redan används när
socialtjänsten bedömer det nödvändigt. Bedömningen om
eventuella polisutredningar för icke straffmyndiga barn är en
fråga för professionen och ej för politiken. Allvarssamtalen
innebär dessutom att resurser tas i anspråk i den redan ansträngda
barn och ungdomsvården vilket gör det särskilt olyckligt att inte
ytterligare resurser tillförs. Det är inte realistiskt att ge
socialtjänsten utökat uppdrag utan att tillföra utökade resurser.
Den rödgrönrosa majoriteten la mycket vikt och resurser vid att
förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterare under förra
mandatperioden vilket gav goda resultat, något vi ser riskerar att
förstöras nu med en alltmer ansträngd budget. Vi anser att
politiken ska ge rätt förutsättningar till professionerna som berörs
av strategin för att de ska kunna utföra sitt uppdrag och lämna det
sociala arbetet med dess bedömningar åt de som kan.
Det är hög tid att satsa på det socialt förebyggande arbetet och
prioritera stärkta resurser framför skattesänkningar för att fånga
upp unga i riskzonen. Vi anser att staden ska ha en sammanhållen
politik för att minska ojämlikheten vilket också stoppar kriminellt
inflöde. Annars kommer inte en strategi som denna göra varken
till eller från utan snarare bli en pappersprodukt som styr
resurserna bort från de som behöver de områden som behöver det
mest.”

Reservation

Ledamoten Linnéa Vinge (SD) reserverade sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget;
”Att återremittera förslaget om strategi för att minska risken för att
barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.
Därutöver vill vi anföra följande:
Sverigedemokraterna anser att denna strategi är på tok för kraftlös i
förhållande till de allvarliga problem som vår stad står inför och
anser att den tyvärr säger en hel del om majoritetens naivitet inför
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den situationen. I en tid då kriminella öppnar eld mot vanliga
medborgare på stadens gator behöver Stockholm handlingskraftiga
och effektiva lösningar som ger resultat nu. Vi anser förvisso att
staden ska arbeta förebyggande, men det krävs framförallt
skyndsamma lösningar.
Strategin understryker att män står för en större andel av
brottsligheten än vad kvinnor gör, men undviker att nämna att
invandrare är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken. I
strategin står det också att ”socialt utsatta” områden är
överrepresenterade och vi vet att dessa områden präglas av
segregering och att det där som regel bor många människor med
invandrarbakgrund.
Det har nyligen rapporterats om att unga kriminella i vår stad
tilldelas förturer i form av bostäder, vilket hederliga och laglydiga
ungdomar endast kan drömma om. Vi efterfrågar här svar på vad
dessa förturer ger för resultat.
Sverigedemokraterna invänder också mot att politiker ska inskränka
i barns utveckling och könsidentitet och föreslår därför att arbetet
gällande att förhindra könsnormer stryks ur strategin.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att
strategin återremitteras för att nämnda faktorer ska kunna tas med
och ligga till grund för strategin.”
Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (S),(V).
Särskilt uttalande

Ersättaren Anna Rantala Bonnier (Fi) instämde i det särskilda
uttalandet från (V),(S).

Justerat 2019-10-01
Ordföranden Jan Jönsson (L) vice ordföranden Alexandra
Mattsson Åkerström (V)

Vid protokollet.
Inga-Karin Mellberg
nämndsekreterare

