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Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat Strategi för att minska risken för
att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet (KS
2019/1507) till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för yttrande.
Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för ett strukturerat,
kontinuerligt och långsiktigt arbete för att minska risken att barn,
unga och unga vuxna dras in i kriminaliteten.
Strategin utgår från fyra övergripande utgångspunkter som
innefattar särskilt utpekade områden inom vilka vissa aktiviteter,
arbetssätt och åtgärder ska äga rum på den lokala nivån.
Förvaltningen är positiv till strategin och ansatsen att arbetet ska ske
utifrån universell, selektiv och indikerad prevention och att
samhandling lyfts fram som en särskilt viktig utgångspunkt i
arbetet. Förvaltningen håller i arbetet med den nya lokala
samverkansöverenskommelsen med polisen på att ta fram ett förslag
till organisation för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet, där samverkan mellan skola, socialtjänst och skola är en
integrerad del. Förvaltningen ser inte behov av att skapa ytterligare
samverkansforum, utan strävar efter att undvika parallella processer
för att effektivisera arbetet.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat Strategi för att minska risken för
att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet (KS
2019/1507) till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för yttrande.
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I stadens budget för 2019 beslutade kommunfullmäktige 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 som ett komplement till stadens
program för trygghet och säkerhet.
Syftet med strategin är att skapa förutsättningar för ett strukturerat,
kontinuerligt och långsiktigt arbete för att minska risken att barn,
unga och unga vuxna dras in i kriminaliteten. Det övergripande
målet är att alla pojkar och flickor, unga män och kvinnor ska ges
jämlika förutsättningar för en god framtid utan våld och
kriminalitet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrationens stab och avdelningen
för individ- och familjeomsorg.
Ärendet
Strategin utgår från fyra övergripande utgångspunkter som
innefattar särskilt utpekade områden inom vilka vissa aktiviteter,
arbetssätt och åtgärder ska äga rum på den lokala nivån.
De fyra övergripande utgångspunkterna är:
 Systematisk samhandling
 Förskola, skola och fritid som skyddsfaktor
 Våldsprevention med ett jämställdhetsperspektiv
 Civilsamhället
Inom dessa utgångspunkter redovisas exempel på ett antal relevanta
metoder och arbetssätt. Dessa har fokus på social brottsprevention
och utgår från brottslighetens sociala orsaker.
Systematisk 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.
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Förskola, skola och fritid lyfts fram i strategin som viktiga
skyddsfaktorer för att minska risken för kriminalitet och
utanförskap. Samverkan mellan förskola, grundskola och
vårdnadshavare och vid behov socialtjänst ses som särskilt viktigt
för att alla barn och unga ska ha samma förutsättningar att fullfölja
sin skolgång.
Stadens strategi och våldsförebyggande arbete ska präglas av
kunskap om könsnormer och jämställdhet i genomförandet av olika
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insatser. Relevanta våldspreventiva metoder med ett
jämställdhetsperspektiv rekommenderas användas i förskola, skola
och fritidsverksamhet.
I strategin framhålls civilsamhällets betydelse i arbetet för att
förebygga att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet. Alla
förvaltningar och bolag ska upprätta och upprätthålla samhandling
med det civila samhällets organisationer. Stöd till föreningar som
bidrar till integration och minskade hälsoklyftor ska prioriteras.
I strategin betonas behovet av kunskap om jämställdhet i
genomförandet av insatser för att minska risken att unga dras in i
kriminalitet. Strategin understryker att våldspreventiva metoder
med ett jämställdhetsperspektiv är att föredra då både flickor och
pojkar och kvinnor och män måste förhålla sig till normer för män,
maskulinitet och våld.
Barnrättsperspektivet lyfts fram i strategin utifrån olika aspekter.
Stor vikt läggs på främjande, förebyggande och tidiga insatser.
Vikten av systematisk samhandling bland annat genom främjande
och tidiga insatser, snabba och samordnade insatser samt barnets
och den ungas möjlighet till delaktighet och inflytande utifrån ålder
och mognad tydliggörs.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar strategins intention om trygga och goda
uppväxtvillkor som ett grundfundament för att minska risken för att
barn, unga och unga vuxna hamnar i utanförskap och dras in i
kriminalitet. Segregation, bristande integration, ekonomisk och
social utsatthet samt otrygga familjeförhållanden är riskfaktorer för
utanförskap och kriminalitet.
Förvaltningen är även positiv till ansatsen att arbetet ska ske utifrån
universell, selektiv och indikerad prevention.
Strategin ger en bra överblick över det arbete som staden bedriver
för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga samt
hur metoder och arbetssätt kan utvecklas. Både jämställdhetsperspektivet och barnrättsperspektivet lyfts fram som viktiga
utgångspunkter i arbetet.
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Samverkan med betoning på samhandling är enligt förvaltningen en
förutsättning för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna
dras in i kriminalitet och är därför positiv till att strategin betonar
vikten av gemensamt förhållningssätt och gemensamma insatser i
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arbetet. Det är väsentligt att alla relevanta aktörer deltar i arbetet
som exempelvis polisen, arbetsförmedlingen och Regionen.
Förvaltningen delar bilden att vårdnadshavarnas, förskolans och
skolans roll ska lyftas fram som viktiga skyddsfaktorer, liksom
möjligheterna till en aktiv och trygg fritid.
Vidare är förvaltningen positiv till att strategin lyfter behovet av
fortsatta kompetenshöjande insatser som exempelvis risk- och
skyddsfaktorer och hur dessa kan motverkas, handläggning av
ärenden gällande unga lagöverträdare samt insatser om
radikalisering och vådsbejakande extremism.
Förvaltningen saknar statistik över brottsutvecklingen bland barn,
unga och unga vuxna för staden och för varje stadsdelsområde.
Statistik som beskriver trender kan vara ett viktigt underlag vid
planering av åtgärder och insatser.
Förvaltningen föreslår även att Stockholms stads program för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) och
kopplingen till brottslighet och våld tydligare lyfts fram.
Strategin är ett gediget material med en god sammanställning av
stadens pågående arbete. Förvaltningen tycker att det är önskvärt att
strategin tydligare pekar ut prioriterade åtgärder inom respektive
övergripande utgångspunkt.
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Strategin anger att varje stadsdelsnämnd, genom lokala
överenskommelser ska inrätta operativa samverkansforum där
relevanta aktörer arbetar operativt och har mandat att utlova
åtaganden. Dessa samverkansforum, som föreslås bestå av skola,
socialtjänst och polis, ska träffas regelbundet för att dels förebygga
att barn, unga och unga hamnar i kriminalitet eller missbruk, dels
erbjuda lämpligt stöd till barn och unga som uppvisar riskbeteende
samt deras familjer. Förvaltningen håller i arbetet med den nya
lokala samverkansöverenskommelsen med polisen på att ta fram ett
förslag till organisation för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet, där samverkan mellan skola, socialtjänst
och skola är en integrerad del. Förvaltningen ser inte behov av att
skapa ytterligare samverkansforum, utan strävar efter att undvika
parallella processer för att effektivisera arbetet.
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