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Bilaga 1. Prövning av barnets bästa

Bakgrund

Tyresö kommun har tagit fram en Strategi för brottsförebyggande arbete mot
kriminalitet bland unga där strategins målbild är att förebygga tidig kriminell
debut samt arbeta förebyggande mot kriminalitet bland unga människor.

På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet eller
åtgärden?

Denna strategi ska utgöra grunden för ett välgenomtänkt förebyggande arbete
så att unga inte medverkar i olika typer av brott. Det kan exempelvis innebära
erbjudande av meningsfulla sysselsättningar på fritiden samt stöd och
information till bland annat vårdnadshavare. Arbetet utifrån strategin ska även
stärka barn och ungdomars möjligheter att säga ifrån och ta avstånd från
brottsliga, kränkande eller osunda handlingar.

Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de beaktats?
Nej, eftersom strategin berör samtliga barn och unga i Tyresö kommun på ett
övergripande och strategiskt plan. I riktlinjer/handlingsplaner som kommer tas
fram utifrån strategin kan det vara aktuellt att låta barn och unga ge sina åsikter.
Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet beaktats?

I och med olika arbetssätt kan hälsofrämjande åtgärder ha en påverkan på
huruvida man väljer att konsumera alkohol och att befinna sig i destruktiva
miljöer och sällskap. Meningsfulla sysselsättningar på fritiden kan alltså bidra
till sundare livsval.
Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av
barn och ungdomar?

I och med att det är svårt att se vilka barn som kommer att få problem senare i
livet är en universell prevention värt att arbeta med, det vill säga att
preventionen vänder sig till alla i en viss grupp och inte till enskilda individer.
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Vilka olika handlingsalternativ har identifierats? Har en analys för olika
handlingsalternativ gjorts utifrån barnets bästa?
Nej

Planera för återkoppling och utvärdering.
Uppföljning av allt arbete sker i ordinarie uppföljningsarbete.

Uppföljning av strategin sker inför varje ny mandatperiod
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