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§ 12 Dnr 2020-000003 006 

Val av justerare 
      

Beslut 
Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) justera 
dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2021-02-23. Paragraferna 12-
14 justeras omedelbart efter sammanträdet. 
________________ 
Exp: Akten 
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§ 13-32 Dnr 2021-000011 751 

Individärenden 2021- SEKRETESS 
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§ 33 Dnr 2021-000033 009 

 

Socialnämndens arbete med kriminella ungdomar- 
information 
Verksamhetschef Göran Fridh informerar. 

Sammanfattning 
Anna Carlbrandt har ställt en fråga om Socialnämndens arbete och ansvar för 
kriminella ungdomar, se nedan. 
 
 
I flera utredningar och i bakgrunder till omhändertagande/placeringar 
anges orsaker som kriminella aktiviteter som del av anledning till beslut. 
Detta trots att det inte finns en dom. Ibland påtalat av polis och ibland en 
ren bedömning? Det leder ändå till antagande om att vi inom 
socialförvaltningen hanterar ärenden som ligger utanför vårt uppdrag och 
kostnadsmässigt belastar förvaltningen. Dessa kostnader skulle enligt mitt 
sätt att se det belasta staten/kriminalvården och frisätta resurser och 
ekonomiska medel som kan användas i andra insatser för att förebygga att 
individen hamnar i dessa kriminella aktiviteter. Hur ser ansvarsfördelningen 
ut och hur skulle vi kunna jobba för att adressera till rätt instans i dessa fall. 
Hur mycket kostnader skulle kunna sägas ha belastat socialförvaltningen i 
liknande fall under 2020?  
 
Socialnämndens arbete med kriminella ungdomar. 
 
Kriminalitet eller kriminellt beteende hos barn o ungdomar ses av 
Socialtjänsten som ett tecken på bristande social anpassning och ett 
normbrytande beteende. På samma sätt som missbruk av alkohol och droger. 
Bristande social anpassning och normbrytande beteende utgör en stor risk för 
att barn och ungdomar ska skada sin hälsa och utveckling. Att motverka 
kriminellt beteende hos barn och ungdomar är därför en viktig uppgift för 
Socialtjänsten. Lagstiftaren ger Socialtjänsten ett stort ansvar för olika 
insatser för att motverka kriminalitet hos barn och ungdomar 
 
Socialnämnden har enligt Socialtjänstlagen ett ansvar för att verka för att 
barn har goda uppväxtvillkor och uppmärksamma individer som riskerat att 
utvecklas ogynnsamt. Kriminellt beteende är en sådan riskfaktor som 
socialnämnden ska uppmärksamma och erbjuda den unge och dennes familj 
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stöd och hjälp. Polisen gör därför regelmässigt orosanmälningar avseende 
barn som är misstänkta för brott. Socialnämnden bedömer då behovet av stöd 
och hjälp. 
 
Socialnämnden erbjuder stöd och hjälp i olika former både i form av 
öppenvård och i form av placeringar i familjehem och HVB. För de 
ungdomar som placeras i HVB eller familjehem är den unges situation ofta 
komplex med flera olika orsaker som missbruk, konflikter i hemmet, 
kriminellt beteende mm. Det är ovanligt att en ungdom placeras utanför 
hemmet med enbart kriminellt beteende som orsak. Ungdomar kan utifrån 
sitt beteende placeras utanför hemmet både med stöd av SoL och enligt 
LVU. Sådan vård ska även om den sker enligt LVU inte ses som ett straff 
utan som en vård och behandlingsinsats. Exempelvis så kan ungdomar som 
är dömda till sluten ungdomsvård samtidigt vara omhändertagen enligt LVU 
om de är i behov av vård likaså kan sluten ungdomsvård ersättas med LVU 
när vårdtiden är slut om de är i behov av vård. 
 
När det gäller barn under 15 år så kan de inte dömas för brott. Socialtjänsten 
har i uppdrag att bedöma barnets behov av stöd och hjälp utifrån de brott 
barnet begått. Socialnämnden kan även för barn under 15 år medverka till att 
skuldfrågan för allvarliga brott avgörs i domstol genom sk bevistalan. För 
ungdomar mellan 15-18 har socialnämnden i uppdrag att lämna underlag till 
Rättsväsendet för vilken påföljd som är lämplig genom sk LuL (Lag om 
Unga lagöverträdare) yttrande. Där Socialnämnden beskriver sina insatser 
för den unge och bedömer om ungdomskontrakt eller ungdomstjänst är 
lämpliga insatser. Det kan ju även nämnas att Socialnämnden har ett stort 
ansvar för att genomföra och medverka i verkställigheten av de särskilda 
påföljder som finns för ungdomar; ungdomstjänst och ungdomsövervakning. 
Ungdomar som begått brott mellan 15-18 år kan istället för fängelse dömas 
till Sluten ungdomsvård i högst 4 år. Sluten ungdomsvård verkställs på SiS 
institution men SiS ska samråda med Socialnämnden om vårdens 
genomförande. 
 
Sammantaget så har Socialnämnden ett stort ansvar för att erbjuda vård och 
stödinsatser för ungdomar som är i behov av stöd och vård pga kriminalitet. 
 
I Ronneby bedöms under 2020 fem personer varit placerade där kriminellt 
beteende varit en del av orsaken. För fyra av dessa har missbruk varit den 
huvudsakliga anledningen till placeringen. Kostnaden uppgår totalt till ca 6 
mkr. Utav kostnaden är endast ca 200 tkr direkt kopplat till ett kriminellt 
beteende. Övriga kostnader är i huvudsak kopplade till narkotikamissbruk. 
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Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ta informationen vidare till 
Socialnämnden. 

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör Therese Åberg (M) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att notera informationen till 
protokollet.     

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.           

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ta informationen vidare till 
Socialnämnden. 
________________ 
Exp: Akten 
 
 



 

Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(10) 

2021-02-16  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 34 Dnr 2021-000002 006 

Övriga frågor/ärenden - 2021 
 

Sammanfattning 
 
Skolfrånvaro 
Utbildningsnämnden önskar statistik på orosanmälningar om hög 
skolfrånvaro framöver. Enhetschef Else-Mari Emilsson informerar om att det 
inte finns någon orsakskod för enbart skolfrånvaro, men att förvaltningen 
kommer ta fram det. 
 
Förebyggande teamet 
Ordförande Therese Åberg informerar om att hon fått frågor gällande 
fältsekreterarnas uppdrag. Hur ofta de är ute på ställen som ses som 
problemområden, så kallade hotspots, där många ungdomar samlas. 
Enhetscheferna Pernilla Hovbäck och Else-Mari Emilsson informerar om hur 
uppsökande verksamhet vanligtvis sker några kvällar per månad. Nu är 
resecentrum en hotspot och förebyggande team är där en gång i veckan. 
Pernilla menar att förväntningarna på vad teamet har rätt att göra ofta är 
större än vad de verkligen kan göra. Hon konstaterar att olika verksamheter 
arbetat med dessa samlingsplatser på olika sätt men att kommunikationen 
mellan verksamheterna behöver bli bättre. 
 
Hemlösa 
Anna Carlbrant (-) ställde en fråga på arbetsutskottets sammanträde 2021-
01-19 angående hur många hemlösa det finns i Ronneby. Förvaltningschef 
Birgitta Ratcovich informerar om att det finns olika sätt att tolka begreppet 
hemlösa men att det enligt en nationell undersökning som gjordes 2017 inte 
fanns några hemlösa i Ronneby samt att det idag inte kommit till 
förvaltningens kännedom att det finns personer som inte har tak över 
huvudet.     

Förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör Therese Åberg (M) och Kerstin Haraldsson (C).  
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Yrkanden 
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar på att notera informationen till 
protokollet.     

Propositionsordning 
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
Exp: Akten 
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