s

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 40-2007-503
SID 1 (2)
2007-02-01
SDN 02 2007-02-15

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Handläggare: Eva Thomasson
Tfn: 08-50802284

Rapport om samarbetsprojekt med polisen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Sakir Demirel
Socialchef

Sammanfattning
2006-03-23 beviljade stadsdelsnämnden medel från stadsdelsförnyelsen för att inom
projektet Ung och Trygg i Rinkeby bedriva ett intensifierat samarbete med polisen.
878 000 kronor avsattes för att kunna anställa två socialsekreterare och som mål uppsattes
att polis och socialsekretare inom 48 timmar skulle träffa den brottsmisstänkte med
föräldrar i deras hem. Projektet var att se som en försöksverksamhet som skulle
permanentas under 2007 om försöket slog väl ut. Resursen placerades vid
Ungdomsenheten, två extra socialsekreterare anställdes och efter en omstrukturering av
enhetens socialsekreterarresurser påbörjades försöket den 28 augusti 2006. Försöket
pågick i fyra månader, fram till 31 december 2006. Av de mål som uppställdes uppnåddes
vissa medan andra inte var möjliga att nå. Under försöksperioden har utvecklingen av
egna arbetsmetoder och utökat samarbete med andra aktörer, främst polis och skola,
vidareutvecklats.

Bilagor
- Projektrapport ”Samarbete med polisen”

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Ungdomsenheten inom Individ och Familjeomsorgen i Rinkeby.
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Bakgrund
Initiativtagare till Ung och Trygg var lokala politiker och polismästaren inom
Järvaområdet. Anledningen var, och är fortfarande, en oro för att unga personer ska dras
in i kriminalitet vilket ökar otryggheten i området. Oron grundar sig i en uppfattning hos
socialtjänst och polis om att kriminaliteten hos ungdomar ökar och att avståndet till
vuxenvärlden blir större. Syftet med Ung och Trygg har varit att:
- Hitta metoder som leder till att färre ungdomar hamnar i riskzonen för kriminellt
beteende
- Hitta effektiva metoder som syftar till att ungdomar i riskzon snabbt fångas upp
och hamnar i åtgärder som resulterar i att de upphör med destruktivt beteende
- Utveckla samverkansformer mellan myndigheter som ”snabbar” upp arbetet med
ungdomar i riskzonen
Utifrån ovanstående gjordes bedömningen att det fanns ett behov av resursförstärkning för
att under en försökstid kunna utveckla metoder och samverkan för att uppnå dessa mål.
Av projektansökan som förelades stadsdelsnämnden 2006-03-23 framgår att de två
föreslagna socialsekreterarna ”skall vara tillgängliga för polisen” samt att
”Socialsekreterarna skall göra det ofta tidskrävande motiveringsarbetet med den
brottsmisstänkte under utredningstiden samt att den brottsmisstänkte och föräldrarna skall
få besök i hemmet av såväl polis som socialsekreterare inom 48 timmar.”
Medel för försöksverksamheten söktes och erhölls från Stadsdelsförnyelsen. Av ansökan
framgick att ett samordnat projekt mellan polis och socialtjänst i Rinkeby skulle innebära
ett tryggare Rinkeby både för ungdomarna själva och för andra rinkebybor, något som
också på sikt bedömdes vara kostnadsbesparande. Försöksverksamheten bedömdes vara
av engångskaraktär och om den slog väl ut skulle den sedan kunna ingå i socialtjänstens
ordinarie verksamhet.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

