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Motion om införande av fältassistenter
Ärendebeskrivning
Anders Josefsson och Sana Suljanovic, för moderaterna anför följande i
motion.
Behovet av ett utvidgat förebyggande arbete bland unga har tidigare vid flera
tillfällen uppmärksammats. Det har skrivits flera motioner om detta ämne,
vilka bland annat har fått till följd att kommunfullmäktige har uttalat sin vilja
att förstärka det långsiktiga sociala förebyggande arbetet i bostadsområdena
med inriktning på ett förbättrat bas - och fältorienterat arbete.
I riktningarna till Luleå vision 2050 som beskriver prioriteringar ”halvvägs”
till visionen återfinns socialt förebyggande arbete riktat till barn och
ungdomar.
Även Trygghet - och folkhälsorådet har uppmärksammat denna fråga och
genomfört ett studiebesök i Skellefteå kommun för att på plats se hur arbetet
med långsiktigt förebyggande arbete fungerar där. Skellefteå kommun har en
välorganiserad fältverksamhet kring förebyggande och uppsökande arbete
bland unga. Detta arbete byggs upp av socialkontorets förebyggande och
uppsökande enhet som vänder sig till Skellefteå kommuns ungdomar i åldern
13-20 år. Fältverksamheten består av heltidsanställda socionomer som den
största delen av tiden verkar och finns i de miljöer där ungdomarna vistas.
Trots alla goda insatser och det redan pågående arbetet med att förebygga
utanförskap bland ungdomar som bedrivs i Luleå kommun saknas just den
här typen av förebyggande arbete som inkluderar uppsökande verksamhet
bland ungdomar utan att behöva begränsas av utrednings- och behandlingsansvar.
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Tyvärr finns det fortfarande många ungdomar i vår kommun som ”faller
mellan stolarna” och som inte lyckats fångas upp av den befintliga
verksamheten. Dessa ungdomar och även vuxna i familjerna kanske inte alltid
litar på den befintliga organisationen och dess myndighetsutövning men som
skulle kunna nås på ett bättre sätt om det fanns fler vuxna som befann sig i
samma miljöer som ungdomarna och som kunde erbjuda hjälp och stöd under
mindre formella former.
Att införa en förebyggande enhet med fältassistenter av det slag som finns i
Skellefteå kommun menar vi skulle vara i linje med kommunfullmäktiges
redan uttalade vilja att förstärka det sociala förebyggande arbetet och i linje
med de riktningar till Luleå vision 2050 som beskriver förebyggande
arbete bland de unga.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att
–

Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten av ett införande av
fältassistenter med hjälp av lyckade förebilder från andra kommuner.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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