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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Lindholm-Åström

2019-12-10

Dnr ON 2014-198

Social- och omsorgsnämnden

Brottsförebyggande verksamhet, reviderat uppdrag till
Leanlink Råd och stöd,
Förslag till beslut
1. Revidering av uppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende
brottsförebyggande arbete godkänns enligt förvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna det reviderade
verksamhetsuppdraget.
Ärende
Nämnden har att ta ställning till fortsatt uppdrag till Leanlink råd och stöd
avseende brottsförebyggande verksamhet. Nuvarande uppdrag gäller till 202012-31. Målgruppen är ungdomar 10-21 år samt deras föräldrar och
verksamheten innefattar flera olika insatser.
År 2014 beslutades att utöka den brottsförebyggande verksamheten med
brottsförebyggande brobyggare, personer med uppdrag att arbeta uppsökande,
motiverande och stödjande riktat till ungdomar i åldern 10-20 år som riskerade
att hamna i kriminellt beteende och/eller få en kriminell identitet. Nuvarande
uppdrag gäller till 2019-12-31.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

För att bättre koordinera de totala resurserna riktade mot målgruppen föreslås
ett samordnat uppdrag där de brottsförebyggande brobyggarna inkluderas.
Utifrån en ersättningsinventering och tydliggörande i uppdraget reduceras även
ersättningen med totalt 833 tkr/år från 2021.
Social och omsorgsförvaltningen föreslår att uppdraget till Leanlink Råd och
stöd avseende brottsförebyggande verksamhet gäller tillsvidare, med en
ömsesidig möjlighet för båda parter att påkalla uppsägning eller översyn av
uppdraget med 12 månaders varsel. Medel för verksamheten finns inrymd i
nämndens budget.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Ställningstagande till uppdrag, Leanlink Råd och stöd, brottsförebyggande
arbete.docx
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Bilaga 1 Verksamhetsuppdrag brottsförebyggande arbete.docx

Bakgrund
Leanlink Råd och stöd har sedan 2014 uppdrag att bedriva brottsförebyggande
arbete för ungdomar. I uppdraget ingår följande delar:
-

Ungdomstjänst (prestation enligt uppdrag; ca 30-40 ärenden/år)
Stöd till unga brottsutsatta (prestation enligt uppdrag ca 700 ärenden/år)
Medling (prestation enligt uppdrag 30 ärenden/år )
Särskild kvalificerad kontaktperson (prestation enligt uppdrag; ca 10
ärenden/år)
Förebyggande arbete mot ung brottslighet ASLAN (10-14 år).

Till uppdraget finns även från 2016 ett tillägg avseende tre brottsförebyggande
brobyggare som ska arbeta uppsökande, motiverande och stödjande riktat till
ungdomar i åldern 10-20 år som riskerar att hamna i kriminellt beteende
och/eller få en kriminell identitet.
Uppföljning
Utifrån polisens omorganisation för ett par år sedan har samverkan och
information om kommunens verksamhet och stödinsatser till brottsoffer och
unga förövare tillfälligt varit bristfällig. Under 2019 har detta förbättrats och
antal ärenden gällande t ex medling (där unga förövare får möjlighet att träffa
och samtal med sina brottsoffer) har ökat till det dubbla. Verksamheten har
även hittills i år haft kontakt (telefonsamtal eller brev) med ca 450 unga
brottsoffer samt haft samtal och förhandsbedömt ca 70 unga förövare. Antal
ungdomar aktuella för ungdomstjänst har hittills i år varit 45 stycken.
Förslag
För att bättre koordinera de totala resurserna riktade mot målgruppen föreslås
ett samordnat uppdrag avseende brottsförebyggande arbete där de
brottsförebyggande brobyggarna inkluderas. Uppdraget föreslås därför från
2020-01-01 omfatta 4 åa brottsförebyggare samt 3 åa brottsförebyggande
brobyggare. Detta enligt överenskommelse med Råd och stöd.
Arbetsgruppen samordnas inom Råd och stöd tillsammans med fältenheten där
främst de brottsförebyggande brobyggarna samverkar i den uppsökande
kontakten med ungdomar.
Uppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende brottsförebyggande arbete
gäller tillsvidare. Båda parter kan när som helst säga upp överenskommelsen
för villkorsändring eller upphörande. Uppsägningstiden är 12 månader om
parterna inte kommer överens om annat. Uppsägning ska vara skriftlig.
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Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten finns inrymd i nämndens budget. Utifrån en
ersättningsinventering och tydliggörande i uppdraget minskas ersättningen med
totalt 833 tkr/år från 2021, utifrån en sänkning av kostnaden för
brottsförebyggande brobyggare med 276 tkr under 2020 och ytterligare
reducering för kostnader avseende övrig brottsförebyggande verksamhet med
557 tkr från 2021.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt MBL § 11 har skett i samband med nämndsammanträdet.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

