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1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.
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Sammanfattning
Ungdomsjouren har i en rapport sammanfattat sina iakttagelser under sommaren
och hösten 2008 från det uppsökande arbetet i city riktat mot ungdomar. Till skillnad mot tidigare år har ett större antal ungdomar vistats i city och ett 100-tal ungdomar vistas fortfarande dagligen på Sergelstorg. Ungdomsjouren har identifierat
vilka ungdomsgrupper som behöver kartläggas ytterligare för att kunna bedöma
ungdomarnas eventuella behov av stöd- och hjälpinsatser från socialtjänsten.
Bakgrund
Ungdomsjouren är en sektion inom Maria Ungdomsenhet. Ungdomsjouren bedriver tre olika typer av uppsökande arbete:
uppsökande arbete i city riktat mot ungdomar under dagar, kvällar, nätter och
helger.
två socialsekreterare samarbetar med Citypolisens Ungdomsrotel och Åklagarmyndigheten för att uppmärksamma unga gärningsmän som är i behov av
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stöd från socialtjänsten samt för att vara ett stöd för ungdomar som är misstänkta för brott.
en socialsekreterare arbetar operativt tillsammans med Ungdomssektionen vid
Länskriminalen i Stockholms län. I denna tjänst innefattas uppdraget att hitta
avvikna ungdomar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Ärendet
Ungdomsjouren har skrivit en rapport, som sammanfattar gjorda iakttagelser i fältarbetet under sommaren och hösten 2008.
Kort sammanfattning av rapporten
Under sommaren 2008 var få poliser på plats i Stockholms city. Många äldre
missbrukare vistades på Sergelstorg. Till skillnad mot tidigare år uppehöll sig
många ungdomar frekvent i city och ett 100-tal ungdomar vistades dagligen på
Sergelstorg. Det var flera evenemang under sommaren i city som drog en yngre
publik jämfört med tidigare somrar och arrangörerna hade svårt att upprätthålla
ordningen, vilket gjorde att ungdomsbråk, och fylleri m.m. förekom. Fler transporter av än vanligt av ungdomar till Maria Ungdoms akutmottagning skedde.
Fortfarande vistas ett 100-tal ungdomar dagligen på Sergelstorg. Några grupper av
ungdomar har uppmärksammats:
Bland de ungdomar som vistas i miljön sedan sommaren finns en grupp ungdomar med utomeuropeisk bakgrund (ca 25 personer), främst pojkar i åldern
15-19 år med varierande kunskaper i svenska språket. Kriminalitet och haschrökning förekommer. Många är nyanlända. Ungdomsjouren har haft svårt att få
fram uppgifter om deras familjeförhållanden, boende och livssituation i övrigt.
Det finns därför behov av att utöka kunskapen om dessa ungdomars situation
för att ett professionellt länkningsarbete ska kunna göras. En grupp flickor i
åldern 14-16 år som umgås mycket med pojkarna i ovanstående grupp har
också uppmärksammats. Ungdomsjouren har dock en god bild av dessa flickors livssituation.
En av de större grupper som observerats är en ny grupp (ca 30 personer) av
s.k. Emos (punkare, svartrockare etc.), som markerar sitt utanförskap både genom klädstil och attityder. Det finns en tillåtande attityd inom gruppen och
gentemot vuxna missbrukare, men inte mot samhället och myndighetspersoner.
Ungdomsjourens kunskaper om dessa ungdomars livssituation varierar. Mål-
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sättningen för Ungdomsjouren är att hitta de ungdomar som har behov av
hjälp- och stödinsatser, men som är okända för socialtjänsten.
En grupp fotbollssupportrar, som främst består av pojkar (ca 15 personer) vistas på Sergelstorg. Pojkarna har olika bakgrund, men många finner spänning i
våld och är på plats när det blir sammandrabbningar. En grupp yngre flickor
söker sig till denna grupp pojkar. Ungdomsjouren behöver ytterligare kunskaper om pojkarnas och flickornas identitet, familjesituation och om de är aktuella inom socialtjänsten eller inte.
En mindre grupp ungdomar, som består av både pojkar och flickor med ursprung från Thailand (ca 5 personer) vistas i city. Kunskapen är liten om vad
dessa ungdomar gör i city varför oro finns för gruppen. Ytterligare kartläggning behöver därför göras.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Ungdomsjouren har ett bra samarbete med polisen och samverkan sker med ideella organisationer, lokal socialtjänst och fältassistenter, föräldrar, landsting och med
förvaltningens egna verksamheter. För att uppnå maximalt resursutnyttjande behöver samverkansformerna utvecklas ytterligare samt fortsatta strategiska prioriteringar göras.
Ungdomsjouren behöver mer kunskap kring de två största ungdomsgrupperna för
att kunna bedöma om någon av ungdomarna är i behov av socialtjänsten insatser.
Ett erfarenhets- och kunskapsutbyte med Göteborg kommer därför att ske under
vintern 2008, eftersom man där redan har startat ett arbete med gruppen ”Emos”.
Förvaltningen avser att göra en fördjupad kartläggning för att utöka kunskapen om
den grupp ungdomar med utomeuropeisk härkomst som uppehåller sig i City. Det
krävs ett mer omfattande arbete för att bedöma om någon av dessa ungdomar
eventuellt är i behov av socialtjänstens insatser. Detta inryms inte i Ungdomsjourens nuvarande uppdrag, som med hänsyn till befintliga resurser är av mer akutinriktad karaktär.

Bilaga
1. Sommaren och hösten – rapport 2008, Hanna Olasdotter Jensen och Karin
Norlin, Socialtjänstförvaltningen
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