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Prioriterat område nyrekrytering
Orsaksanalys inför 2022
Barn och ungas tillgång till och nyttjande av sociala skyddsfaktorer och mängden riskfaktorer
i omgivningen har ett samband med risken att rekryteras in i kriminalitet. I Spånga-Tensta och
Rinkeby-Kista stadsdelsområden återfinns riskfaktorer som ekonomisk utsatthet, osäkra
boendeförhållanden, trångboddhet, våldsutsatthet, lågt deltagande i fritidsverksamhet och
lägre skolnärvaro och skolresultat. Barn och unga som har få sociala skyddsfaktorer och
många riskfaktorer löper stor risk att dras in i kriminalitet och rekryteras kriminella miljöer.
Genom att öka skyddsfaktorerna och minska påverkan från riskfaktorer för dessa barn och
unga minskar de kriminella krafternas rekryteringsunderlag i stadsdelsområdet.
Att nå och stärka föräldrarna i socialt utsatta familjer så att fler föräldrar uppmärksammar
barnens behov och har resurser att tillgodose dem minskar påverkan från en lång rad
riskfaktorer och ökar förekomsten av skyddsfaktorer. Exempel på detta är att barn och unga
får stöd hemifrån att klara skolan och går ut med fullständiga betyg, att barns ohälsa eller
funktionsvariationer uppmärksammas tidigt av föräldrarna och att barnet får adekvat stöd och
insatser eller att arbetslösa föräldrar kommer i arbete och på så sätt tar sig ut fattigdom. En
aktiv och meningsfull fritid där barn och unga deltar i vuxenledda och strukturerade
aktiviteter är ytterligare en sådan skyddsfaktor.
Unga vuxna som inte arbetar, studerar eller deltar i någon arbetsmarknadsåtgärd är en
strategiskt viktig grupp för det brottsförebyggande arbetet. Det är sannolikt att individer i
gruppen redan befinner sig i olika former av socialt utanförskap som kriminalitet och
missbruk. Andra individer befinner sig i riskzonen att försämra sin sociala situation genom
långtidsarbetslöshet eller utveckla psykisk ohälsa. Det är av stor strategisk betydelse att denna
grupp minskas. Detta sker genom att aktivt verka för att färre unga vuxna tillförs gruppen och
att de unga vuxna som redan tillhör gruppen nås och får individuellt anpassat stöd som ger
verktyg för individen att bryta sitt utanförskap.
Även ökad tillit och förtroende för myndigheter, särskilt polisen, är en viktig faktor. Genom
gemensamma samtal med barn/unga och föräldrar, polis och socialtjänst erbjuds stöd och
insatser för att motverka ett destruktivt beteende. Det kan betyda att allvars- och orossamtal
med barn/unga och dialog med föräldrar får ett tydligt genomslag för de enskilda individerna,
att man i högre utsträckning samverkar med myndigheter för att förhindra att en ung person i
ens närhet hamnar eller fortsätter på en kriminell livsbana eller att man bedömer att det finns
en risk för upptäckt och lagföring som avskräcker från att begå brottsliga handlingar.

