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Sammanfattning
Kommundirektören fick i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för
att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra
bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar,
polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet,
frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa
effekt mot ungdomskriminaliteten. Ärendet återremitterades sedan varpå ny
strategi nu har tagits fram.
Strategin ska ligga som grund för hur Tyresö kommun tillsammans och i
samverkan såväl internt som externt ska arbeta för att motverka att unga
hamnar i kriminalitet

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag att föreslå en forskningsbaserad strategi för
att motverka och förebygga ungdomskriminalitet på våra gator och i våra
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bostadsområden. Strategin ska tydliggöra hur viktiga aktörer som föräldrar,
polis, trygghetsvakter, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet,
frivilligorganisationer och bostadsbolag bör agera för att tillsammans ha bästa
effekt mot ungdomskriminaliteten. Ärendet återremitterades sedan varpå ny
strategi nu har tagits fram.
Strategin ska ligga som grund för hur Tyresö kommun tillsammans och i
samverkan såväl internt som externt ska arbeta för att motverka att unga
hamnar i kriminalitet.
För att arbeta förebyggande så att unga inte hamnar i kriminalitet behöver
många olika aktörer samverka med varandra för att nå ett resultat. Arbetet
behöver dessutom ske kontinuerligt och långsiktigt. Mycket förebyggande
arbete pågår redan i de ordinarie verksamheterna, och strategin ska tydliggöra
vikten av att det arbetet fortsätter, utvecklas och gemensamt, internt och
externt, alltid är aktuellt.
Ett preventivt arbete mot kriminalitet bland unga innefattar flera komponenter
och områden än just bara brottslighet, till exempel förebyggande arbete mot
alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksbruk samt psykisk hälsa. Gemensamt
för alla områden är att det preventiva arbetet handlar om att stärka
skyddsfaktorer och minska riskfaktorer bland barn och unga. Att arbetet just
ska rikta sig mot barn och unga gagnar samhället i stort eftersom det minskar
risken för fortsatt kriminalitet i äldre åldrar.
Förvaltningschefer från kultur och fritidsförvaltningen, social- och
arbetsmarknadsförvaltningen samt barn och utbildningsförvaltningen har varit
delaktiga i processen och tagit del av strategin i dess nuvarande form då dessa
förvaltningar är högst aktuella och viktiga i det brottsförebyggande arbetet
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 1 nedan.

