Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
2017-03-23

Abit Dundar m.fl. (L )
Lars Svärd m.fl. (M)

Skrivelse till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd om ungdomsarbete i
stadsdelen och fritidsgårdar
Under förra mandatperioden infördes en regel om att en ungdom som påträffats påverkad eller
anmälts för brott inom 24 till 48 timmar ska kallas till ett möte med socialtjänsten. Även
föräldrarna kallas till mötet. Syftet är att agera tidigt, se till att föräldrarna är informerade,
snabbt kunna ta ställning till ytterligare insatser och att berätta för den unge vilka
konsekvenser dennes beteende kan få. På så sätt kan man hjälpa de ungdomar som är på väg
in i ett skadligt beteende att hamna på rätt väg igen. Arbetssättet har visat sig vara effektivt
enligt tidiga utvärderingar.
Södra Sidan rapporterade nyligen att polisen i Skärholmen inte längre medverkar i dessa
samtal, vilket man tidigare gjort. Detta är oroväckande, eftersom en fungerande samverkan
mellan polis och socialtjänst är viktigt av många olika skäl: dels att polisen känner till vilka
ungdomar som är på väg att få problem, men också för att polisens närvaro sannolikt bidrar
till att inskärpa allvaret i samtalet.
Vi vill därför fråga hur det ser ut med polisens närvaro vid dessa samtal i vår stadsdel.
Vi har även blivit kontaktade av ungdomar från Fruängen att deras fritidsgård i Fruängen
riskerar att läggas ner. Det har även förekommit rapporter i media om att en omstrukturering
av ungdomsverksamheten pågår inom stadsdelen.
Med anledning av det ovan anförda begär vi att förvaltningen svarar på följande frågor:
1. Hålls fortfarande principen om obligatoriska samtal inom 48 timmar?
2. Vilken dialog med polisen har förvaltningen i syfte att få polisen att medverka i samtal med
ungdomar vid första samtal?
4. Vilka planer finns det på att lägga ner eller omstrukturera fritidsgårdar i stadsdelen?
5. Hur arbetar förvaltningen på fältet för att nå unga som begår brott eller uppvisar antisocialt
beteende?

