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I en skrivelse den 28 augusti 2008 framförde Anders Tilly (kd) ett förslag om att
stadsdelsnämnden skulle fatta beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter för en lokal försöksverksamhet med ”Bekymringssamtal” för att
utveckla det brottsförebyggande arbetet bland ungdomar. Förvaltningen föreslås
också redogöra för det arbete som idag bedrivs i syfte att minska antalet brott av
unga.
Förvaltningen bedriver ett aktivt förebyggande arbete bland ungdomar i stadsdelsområdet i nära samverkan med polis och skola. Det pågår också ett utvecklingsarbete av socialtjänstens samverkan med polisen i syfte att så tidigt som möjligt nå
ungdomar som är misstänkta för brott. På individnivå använder sig förvaltningen
av flera olika arbetssätt för att möta varje ungdoms specifika behov. En strävan är
att metoderna ska ha stöd i forskningen. ”Bekymringssamtal” är under utvärdering
inom ramen för stadens ungdomstjänst. Skulle metoden visa sig ge goda eller bättre resultat än andra arbetssätt och i övrigt lämpa sig för socialtjänstens verksamhet
kommer förvaltningen att ta ställning till om metoden ska införas.
Bilaga
Skrivelse från (kd) om att införa Bekymringssamtal i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
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Skrivelsen
I en skrivelse den 28 augusti 2008 framför Anders Tilly (kd) förslag om att stadsdelsnämnden ska fatta beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter för en lokal försöksverksamhet med ”Bekymringssamtal”, att undersöka
om staden kan vara medfinansiär, att förvaltningen regelbundet ska avrapportera
verksamhetens utveckling till hela nämnden och att förvaltningen lämnar en redogörelse och analys om de åtgärder förvaltningen idag har för att minska antalet
brott av unga.
Anders Tilly anser att det behövs nya sätt att möta de unga som begår eller kan
misstänkas för brott och att alla berörda verksamheter inom förvaltningen ska
samverka för att hjälpa unga som riskerar att fastna i brottsligt beteende. Samverkan mellan skola, polis och socialtjänst behöver också bli bättre för att få kontakt
med ungdomarna så tidigt som möjligt.
”Bekymringssamtal” är en serie samtal om brott och dess konsekvenser, som förs
med den unge och hans föräldrar och som ska hjälpa dem att förändra situationen.
I skrivelsen anges att representanter för de berörda myndigheterna deltar alla i
dessa samtal. Enligt Anders Tillys uppfattning behövs nya arbetssätt för att effektivt minska ungdomsbrottsligheten i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Anders Tilly
anser att ”Bekymringssamtal” skulle vara en lämplig metod både för att förhindra
fortsatt brottligt beteende hos de unga och för att förbättra kommunikationen mellan myndigheterna.
Förvaltningens nuvarande arbetssätt för ungdomar som begår brott
En aktiv samverkan mellan polis, skola, fritid och socialtjänst finns i stadsdelsområdet för att söka upp och förebygga kriminalitet och annat riskbeteende hos ungdomar. En organisation har formats där polis, skola, fritid och socialtjänstens fältverksamhet gemensamt håller sig uppdaterad om ungdomssituationen i området
samt gemensamt planerar för insatser på kort och lång sikt. Styrgruppen för de
myndigheter som samverkar har gett områdesgrupperna i uppdrag att öka framtidstron och minska utanförskapet genom att arbeta med värderingar och attityder
avseende kriminalitet och droger bland flickor och pojkar i samarbete med föräldrar.
I syfte att påskynda att myndigheterna reagerar när en ungdom har begått ett brott,
finns ett förslag om att polis och socialtjänst inom Rinkeby-Kista ska samverka på
ett nytt sätt från den 1 september 2009. Förslaget innebär att socialsekreterare placeras hos polisen, träffar ungdom och föräldrar tillsammans med polisen, kartlägger relevant information om ungdomen samt gör anmälan till utredande enheter
inom socialtjänsten. Förslaget kommer i särskild ordning att presenteras för stadsdelsnämnden.
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Andra generella insatser som förvaltningen tillämpar för att tidigt fånga upp barn
och ungdomar som riskerar att utveckla kriminalitet och annat ogynnsamt beteende är Revansch. Revansch används vid förstagångssnatterier hos barn under 15 år
och innefattar samtal med den unge och föräldrarna och att den unge ska be om
ursäkt i den affär han/hon har snattat.
Förvaltningen menar vidare att det är angeläget att situationen för de ungdomar
som anmäls till socialtjänsten utreds för att kunna bedöma vilka insatser som kan
vara lämpliga i det enskilda fallet. När utredaren bedömer det lämpligt deltar även
polisen i samtal med den unge. Arbetssätten för att utreda barns och ungdomars
situation är under ständig utveckling. Exempel på detta är BBIC (Barns Behov i
Centrum) som är under införande i hela staden. BBIC är ett strukturerat arbetssätt
för att utreda, dokumentera och följa upp insatser för barn och ungdom. SAVRY
(Structured Assessment of Violence Risk in Youth) är ett riskbedömningsinstrument, som förvaltningen använder som beslutsstöd för att erbjuda ungdomar lämpliga insatser i det individuella fallet. SAVRY är kopplat till forskning och är under
utvärdering.
Ett ungdomsteam är under uppbyggnad inom förvaltningen. Ungdomsteamet ska
rikta sig till ungdomar 13-19 år som har betydande svårigheter när det gäller missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Teamet ska arbeta på
individnivå för att skapa lösningar på hemmaplan. Förhoppningen är också att
ungdomsteamet genom sin specialisering ska bidra till att påskynda processen och
därigenom nå målgruppen i ett tidigare skede än hittills. Andra insatser förvaltningen använder sig av är MST (Multi Systemisk Terapi) som är en evidensbaserad behandlingsmetod för ungdomar i öppenvård.
Sedan 1 januari 2007 kan unga lagöverträdare dömas till ett påverkansprogram
inom ramen för ungdomstjänst. I Stockholm görs detta centralt. Samtliga ungdomar som dömts till ungdomstjänst tillfrågas om att medverka i en utvärdering som
jämför två påverkansprogram – båda med med kognitiv inriktning: Bekymringssamtal och Vägvalet. Ungdomarna lottas till något av programmen. Projektet beräknas vara avslutat i juni 2010.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen bygger upp organisation, arbetssätt och metoder utifrån den specifika struktur och problembild som finns i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Samverkan med polis, skola och fritid utgör en mycket viktig del i arbetet för att förebygga ungdomskriminalitet och missbruk bland unga. De verksamheter i förvaltningen som närmast berörs av arbetet följer noga utvecklingen på området och tar del
av forskning och andra verksamheters erfarenheter.
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Den struktur förvaltningen har byggt upp och de planer som finns på att förstärka
ungdomsarbetet bedömer förvaltningen vara tillräcklig i nuvarande läge. Förvaltningen kommer att följa den utvärdering som staden initierat. Skulle ”Bekymringssamtal” efter ovan nämnda utvärdering visa sig vara en metod som ger goda
eller bättre resultat än andra arbetssätt och som i övrigt lämpar sig för socialtjänstens verksamhet kommer förvaltningen att ta ställning till om metoden ska införas.
____________________

