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Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ny inriktning för arbetet med att förebygga 
social oro och förhindra att barn, ungdomar 
och unga vuxna begår kriminella handlingar  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 

1. att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på ny inriktning för arbetet med 
att förebygga social oro och förhindra att barn, ungdomar och unga vuxna begår 
kriminella handlingar, 

2. att återkomma med förslag till socialnämnden i maj månad,  

3. att utifrån ovanstående områden genomföra en hearing tillsammans med 
verksamhetsrepresentanter i förvaltningen, samt 

4. att hearing ska genomföras under mars månad. 

 

Sammanfattning 
I Uppsala kommuns Mål och budget 2020–2022 framgår att Uppsala ska upplevas som 
en trygg kommun att verka och leva i samt att insatser för att bekämpa kriminalitet 
kombineras med förebyggande åtgärder.  

Utifrån den senaste tidens utveckling, där personrån mellan barn och ungdomar ökar 
och den drogrelaterade brottsligheten och gängkriminaliteten påverkar människors 
vardag, behöver insatser göras. Socialförvaltningens egna uppgifter över inkomna 
anmälningar från polisen stödjer den negativa utvecklingen och påvisar behovet av 
åtgärder.  

Utifrån den negativa utvecklingen och socialnämndens ansvar föreslår förvaltningen 
att nämnden tar fram en ny inriktning för arbetet med att förebygga social oro och 
förhindra att barn, ungdomar och unga vuxna begår kriminella handlingar.  

Socialnämnden   Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2020-02-20 SCN-2020-00117 
  
Handläggare:  
Ola Jeremiasen 

 
 
 

mailto:socialforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ärendet 
I Uppsala kommuns Mål och budget 2020–2022 står att Uppsala ska upplevas som en 
trygg kommun att verka och leva i samt att insatser för att bekämpa kriminalitet 
kombineras med förebyggande åtgärder.  

Socialnämnden anger även i verksamhetsplan 2020 att det förebyggande arbetet ska 
stärkas för att både förekomma och stävja social oro. Samt att genom en nära 
samverkan med civilsamhället, myndigheter och andra huvudmän bidra till en 
tryggare välfärd och ett tryggare Uppsala där ingen person faller mellan stolarna. 

Utifrån den senaste tidens utveckling, där personrån mellan barn och ungdomar ökar 
och den drogrelaterade brottsligheten och gängkriminaliteten påverkar människors 
vardag, behöver insatser göras. Socialförvaltningens egna uppgifter över inkomna 
anmälningar från polisen avseende barn och ungdomar som misstänks begå brott 
stödjer den negativa utvecklingen och påvisar behovet av åtgärder.  

Diagrammet nedan visar att antalet inkomna anmälningar avseende unga 
lagöverträdare 13-20 år som misstänkts begå brott ökar kraftigt mellan åren 2017–
2019.  

 

Utifrån den negativa utvecklingen och socialnämndens ansvar föreslår förvaltningen 
att nämnden tar fram en ny inriktning för arbetet med att förebygga social oro och 
förhindra att barn, ungdomar och unga vuxna begår kriminella handlingar. 
Inriktningen ska ha sin utgångspunkt i nedanstående områden och ligger i linje med 
flera av nämndens åtgärder och uppdrag i verksamhetsplan 2020. Utöver 
nedanstående ska andra utvecklingsområden beaktas i arbetet med ny inriktning.    

• Förvaltningens myndighetsutövande verksamhet ska i större utsträckning 
arbeta ute på fältet för att snabbare kunna agera när behov av insatser 
uppstår.  

• Förvaltningens myndighetsutövande verksamhet ska utveckla samverkan med 
polisen och se över möjligheterna att samlokalisera delar av sin verksamhet 
med polisens brottsutredare.  

• Förvaltningen ska utveckla samverkan i flera organisatoriska led tillsammans 
med utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen samt andra 
samverkanspartners vid behov.  
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• Förvaltningen ska i större utsträckning fokusera sitt arbete på ungdomar som i 
olika grupperingar bidrar till att skapa social oro och begår kriminella 
handlingar.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser kommer att beaktas i det fortsatta arbetet och vid behov 
hanteras i kommande tertialuppföljningar och mål- och budgetprocessen för 2021.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20 

 

Socialförvaltningen  

 

Åsa Carlsson 
Tf. direktör 
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