Skrivelse till Socialnämnden angående beslut om indragning av
socialsekreterare placerade hos Polisen
Forskningen är överens om att tidiga insatser mot unga som begår brott är en viktig åtgärd.
Det gäller ur individperspektivet men också ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Sedan 1980-talet har socialnämnden i Lund haft socialsekreterare placerade på Polishuset i
Lund. Då var det unikt i landet och flertalet kommuner tog efter denna ”Lundamodell”.
Under åren har samarbetet utvecklats och varit framgångsrikt. Denna uppfattning har delats
av både Socialförvaltningen och Polismyndigheten.
I verksamhetsplanen med 2020 års internbudget, beslutade Lundakvintetten, som en av flera
av sparåtgärder, att göra en indragning av socialsekreterarna hos Polisen. Trots en intensiv
debatt i socialnämnden om vikten av att behålla socialsekreterare på Polishuset, ändrade
inte Lundakvintetten sitt beslut.
Forskning vid Göteborg universitet, där 1 500 högstadieelever från fyra västsvenska
kommuner följdes under tre år, ledde till ny kunskap.
Syftet var att undersöka kopplingen mellan alkohol, narkotikabruk och kriminalitet. Det är
tre faktorer som ofta anses ingå i samma riskbeteende.
Studien gav ett överraskande svar. Snatteri och andra småbrott är den klart tydligaste
varningsklockan om att en ung person är på väg åt fel håll. Tidig kriminalitet kommer först
och kan föra med sig andra beteende.
Studiens slutsats är att tidiga riktade insatser, mot barn som begått brott, ger bättre
resultat än mer allmänna åtgärder som riktar sig till alla.
Studien gav också indikationer på att hos de unga, som ofta hamnar fel, finns en mindre bra
familjesituation. Familjen är viktigare än vännerna.
När socialsekreterarna var placerade på Polishuset hade Socialförvaltningen förmågan att nå
just denna målgrupp, snabbt och effektivt. Man var helt enkelt på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Nu har det gått drygt 6 månader sedan socialnämndens indragning av socialsekreterarna hos
Polisen. En tidig uppföljning av beslutet och utvärdering krävs.
S-gruppen i socialnämnden yrkar därför
att uppföljning och utvärdering görs med avseende på konsekvenserna av beslut om att
flytta socialsekreterarna från Polishuset.
att utvärderingen inkluderar svar på följande frågor:
1. Vilka konsekvenser kan konstateras av indragningen från Polishuset?
2. Vad visar statistiken från 2020 jämfört med 2019, när det gäller antalet möten som
socialsekreterarna haft med unga och deras vårdnadshavare, efter anmälan från Polisen om
att den unge är misstänkt för att ha begått ett brott?

3. Hur många dagar gick det från att brottet begicks till mötet med den unge,
vårdnadshavaren och socialsekreteraren, under 2020 jämfört med 2019?
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