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Sammanfattning
Elva medarbetare från stödcentra för unga brottsoffer inom Precens samt 18 poliser från
olika närpolisområden i Stockholm genomförde 27-30 maj en studieresa till London för
att studera hur samverkan polis-socialtjänst är uppbyggd i frågor som berör ungdomskriminalitet och brottsofferstöd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid Preventionscentrum Stockholm - Precens, socialtjänstförvaltningen.

Bakgrund och förvaltningens synpunkter
I Storbritannien är den kommunala socialtjänstens och polisens arbete kring frågor som
berör ungdomskriminalitet och unga lagöverträdare reglerat sedan år 1998 i lagen ”The
Crime and Disorder Act”. Enligt denna lag måste det i varje kommun finnas ett ”Youth
Offending Team”, ett samarbetsorgan där samtliga myndigheter som arbetar med barn
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och ungdomar som är i behov av särskilt stöd är samlokaliserade. De myndigheter som
detta samarbete gäller är i första hand polis, socialtjänst, skola och sjukvård. Teamen
har även nära samarbete med ungdomsdomstolarna. Teamen har ett brett arbetsfält som
täcker både individ- och familjestöd, brottsofferstöd, medling och brottsförebyggande
verksamhet.
I Stockholms stad har stödverksamheten till brottsutsatta ungdomar utvecklats kraftigt
under de senaste åren. Stödcentra för unga brottsoffer som ingår i Precens finns idag i
alla områden i Stockholms stad. Verksamheten har utvecklats i nära samarbete med polismyndigheten och samtliga stödcentra är placerade vid polisstationer. Deltagarna vid
studieresan var personalen vid dessa stödcentra samt 18 poliser från de närpolisområden
samt ungdomsroteln i City där stödcentra finns. Polisernas deltagande vid resan var
godkänt av länspolismästaren Carin Götblad.
Det viktigaste och mest intressanta studiebesöket under resan var hos Youth Offending
Team i Camden, en av Londons norra förortsstadsdelar. Av särskilt intresse var bland
annat att höra om insatser som riktas mot yngre, ej straffmyndiga barn där socialtjänsten, polisen och skolan samarbetar i ett tidigt skede. I samband med studiebesöken fick
gruppen även en god bild av det påföljdssystem som finns för unga lagöverträdare i
England.
Att göra en gemensam resa tillsammans med poliser som man dagligen samarbetar visade sig vara en bra lösning; resan gav också en bra möjlighet att lära av varandras arbete och kunskaper vilket kommer att skapa en ännu bättre grund för att utveckla samarbetet vidare. I övrigt hänvisas till den bifogade reserapporten skriven av Peter Nylind, chef
för Söderortspolisens ungdomsgrupp.
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