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Missbruk och kriminalitet – socialtjänstens 
arbete med barn och unga (rapport 2019:3) 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av stadens arbete för 

att minska risken för att barn och unga hamnar i missbruk eller 

kriminalitet.  

Bedömning 

 Staden har ett förebyggande arbete och biståndsbedömda insatser 

för barn och unga som riskerar att hamna i missbruk eller 

kriminalitet. Stadsdelsnämnderna behöver dock göra en samlad 

analys av om utbud av insatser och andra sociala tjänster, 

motsvarar målgruppens behov. Det är angeläget att stadsdels-

nämnderna vidtar åtgärder för att säkerställa att ungdomsärenden 

handläggs inom lagstadgade tider.  

Rekommendationer 

Stadsdelsnämnderna Skarpnäck, Rinkeby-Kista och Östermalm 

rekommenderas att: 

 Vidta åtgärder för att säkerställa att barn- och 

ungdomsärenden handläggs inom lagstadgade tider. 

 Utveckla rutiner för ärendegenomgång av 

socialsekreterarnas handläggning. 

 Utveckla styrning och uppföljning för att säkerställa 

efterlevnad till stadens ANDT-program. 

 Fortsätta att utveckla arbetssätt för att uppfylla fullmäktiges 

uppdrag avseende allvarssamtal inom 48-timmar. 

 Göra en samlad analys av om socialtjänstens utbud av 

insatser och andra sociala tjänster, som erbjuds barn och 

unga som riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet, 

motsvarar målgruppens behov. 

 Stadsdelsnämnderna Skarpnäck och Rinkeby-Kista tar fram 

övergripande samverkansöverenskommelser med 

utbildningsnämnden.  

 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 19 november 2019 att 

överlämna rapporten till stadsdelsnämnderna Skarpnäck, Rinkeby-

Kista och Östermalm. Yttrandet har begärts in till revisorsgrupp 1 

senast den 28 februari 2020. Rapporten överlämnas till 

socialnämnden och utbildningsnämnden för eventuellt yttrande. 

Rapporten överlämnas till övriga stadsdelsnämnder för kännedom.  
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Frågor om rapporten besvaras av: 

Förtroendevald revisor, Barbro Ernemo, 073-750 14 45 

Förtroendevald revisor, Eva Lundberg, 073-685 43 94 

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465 


