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Dnr 2007/470-008

Motion om socialt förebyggande arbete. Yttrande
Bilagor :
1. Inventering av BUF:s och SOC:s samverkansarbete för barn och unga
som far illa eller riskerar att fara illa
2. Kultur- och fritidsnämndernas socialt förebyggande arbete i
bostadsområdena
3. Påverka lokalt i din områdesgrupp
4. Kommentar från majbritt.nu
5. Bokslut för TILDA
6. Genomförandeplan inom tillgänglighetsområdet samt
föräldrastödsområdet, projekt 3 x 3 Luleå 2007 - 2008
7. Hälsosam uppväxt 13 –18 (20) år; Nätverkskarta Boden – Luleå
8. Hälsosam uppväxt 6 – 12 år; Nätverkskarta Boden – Luleå
9. Hälsosam uppväxt 0 – 5 år; Nätverkskarta Boden - Luleå

Ärendebeskrivning
Börje Lööw, för vänsterpartiet anför följande i motion:
Luleå utmärker sig inte som en speciellt otrygg kommun, jämfört med andra
kommuner i Luleås storlek, vilket bl.a. folkpartiet hävdar. Däremot finns det
problem som vi inte kan blunda inför. Utanförskap, otrygghet, rotlöshet etc.
skapar olika slags problem bland den unga befolkningen, vilket yttrar sig bl.a. i
vandalisering, skadegörelse, droger och andra destruktiva former.
I det drogpolitiska programmet fick vänsterpartiet bifall för att socialpolitiskt
förebyggande arbete bland unga ute i våra bostadsområden, är särskilt viktigt.
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Detta arbete bedrivs förvisso i olika former men behöver förstärkas. Umeå
kommun, har startat upp ett arbete över förvaltningsgränserna, där de fyra
nämnderna för kultur, fritid, sociala frågor och skolan samarbetar kring en
gemensam pott om 10 Mkr avsett till olika socialpolitiska satsningar i
bostadsområdena.
Vi anser att Luleå kommun, i likhet med Umeå, bör slå in på denna väg.
Vi yrkar därför att
kommunfullmäktige ger ett gemensamt uppdrag till de fyra nämnderna
kulturnämnden, sociala nämnden, fritidsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden, att tillsammans ta fram en handlingsplan för ett
långsiktigt socialt förebyggande arbete bland unga, i bostadsområdena som
ett underlag till kommande budgetarbete.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet för yttrande till socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden och kulturnämnden.
Socialförvaltningen samordnar yttrandet.

Förvaltningens yttrande
Socialförvaltningen har i egenskap av samordnare av arbetet med att besvara
motionen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat
förslag till yttrande som följer nedan. Socialförvaltningen föreslår att
socialnämnden antar detta som sitt yttrande.
Yttrandet innehåller information om det i motionen åberopade arbetet i Umeå
kommun, TILDA, samt en sammanställning av de fyra nämndernas insatser
och samverkansprojekt för socialt förebyggande arbete bland unga i Luleå
kommun. Detta framgår av bilagorna 1 och 2 till denna paragraf. Det är också
väsentligt att påpeka att förebyggande insatser för barn och unga också utförs
under ledning av kommunledningsförvaltningen, t.ex. drogsamordnarens och
folkhälsosamordnarens arbete samt genom Majbritt.nu.
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TILDA ett förvaltningsövergripande projekt med gemensam
ekonomisk satsning
I Umeå kommun bedrivs sedan 2005 ett förvaltningsövergripande arbete under
arbetsnamnet TILDA. Det sker inom ramen för de fyra nämnderna för kultur,
fritid, sociala frågor och skolan som tillsammans satsat 10 Mkr till
förebyggande insatser för barn, ungdomar och deras familjer. De avsatta
pengarna har finansierat projekt för att stärka föräldraskapet, stimulera och
utveckla ledarskap/lärarskap, marknadsföra och informera om
erbjudandeverksamheter som är attraktiva för barn, unga och föräldrar mm.
Projekten har grundat sig på initiativ tagna av personer med stark lokal
förankring i olika gruppkonstellationer, företrädesvis inom ramen för skolans
och socialtjänstens arbete.

Socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens socialt
förebyggande arbete i Luleå kommun
Socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningen bedriver enskilt
och i samverkan med varandra och andra intressenter ett omfattande socialt
förebyggande arbete. Ett exempel är ett av de båda nämnderna antaget
samverkansdokument, enligt vilket förvaltningarna arbetar. Därutöver kan
satsningen på Växhuset och planering för ytterligare ”växhus” nämnas, se
vidare bilaga 1 till denna paragraf.
Denna samverkan sker på följande nivåer med nedan beskriven inriktning:
• nationella samverkansprojekt som innefattar flertalet centrala
organisationer och verksamheter på lokal nivå som har anknytning
till barn och ungdomsverksamhet,
• regional samverkan mellan kommunerna i Norrbotten rörande
familjehemsvård, alkohol- och drogsamordning, missbruk och
beroende, ungdomshälsa m.m.
• lokal samverkan mellan landsting, polis, kommunala förvaltningar,
frivilligorganisationer, föreningar m.fl.
Samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa i Luleå
kommun sker idag företrädesvis i form av samverkansavtal och genom möten
mellan tjänstemän i olika professioner. Samverkan är en viktig arena för
överföring av kunskaper vilket skapar förståelse mellan olika professioner.
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Fritids- och kulturförvaltningarnas socialt förebyggande arbete
Kultur- och fritidsnämnderna bedriver ett områdesbaserat arbete riktat till barn
och ungdomar som är att beteckna som förebyggande. I fritidsnämndens
verksamhet ingår bl.a. PeKA-projektet som innebär att en pott med pengar
avsatts för ungdomarnas egna projekt och områdesgruppernas arbete. Av
bilaga 2 och 3 till denna paragraf framgår en närmare kartläggning av det
förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar som bedrivs av de två
förvaltningarna.

Slutsatser
Motionären yrkar att Luleå kommun uppdrar till de fyra nämnderna att ta
fram en handlingsplan för ett långsiktigt socialt förebyggande arbete bland
unga i bostadsområdena, som utgår ifrån en gemensam pott pengar enligt
Umeå modellen TILDA.
Luleå kommun har inom ramen för 3X3 -projektet samordnat en rad av insatser
av förebyggande karaktär där samverkan sker med många olika organisationer
och myndigheter. Samordningen för detta projekt är placerat i
stadsbyggnadsförvaltningen. Av bilaga 1 framgår att det utöver detta projekt
bedrivs ett mycket omfattande arbete av förebyggande karaktär. Detta arbete
har ett flertal inslag som i sitt verkningssätt har stora likheter med många av de
i TILDA-projektet ingående aktiviteterna. Ett beslut om att övergå till ett
arbetssätt enligt TILDA-modellen skulle innebära att kommunen väljer en
annan modell för förebyggande arbete och samverkan än den kommunen
tidigare bedömt vara framgångsrik. Det finns inga särskilda belägg för att ett
byte av arbetssätt skulle ge ett bättre resultat för den berörda målgruppen.
Inventeringen i bilaga 1 visar även att många är involverade i de olika
samverkansprojekten, vilket kan ge intryck av att arbetet är svåröverskådligt. I
dagens situation är olika förvaltningar huvudmän för olika projekt, det finns
ingen övergripande kommunal ledning eller uppföljning av dem, förutom
3X3, LuleBRÅ och uppföljning av det drogpolitiska programmet.
Det kan finnas behov av en tydligare lednings- och uppföljningsfunktion som
projekten kopplas till. En sådan funktion bör då placeras så nära den
operativa verksamheten som möjligt för att inte förlora kontakt med de villkor
och förutsättningar som råder i de aktuella målgrupperna/förvalntingarna.
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En genomgång av förekomsten av socialt förebyggande arbete för barn och
unga inom ramen för de fyra nämnderna i Luleå visar på en omfångsrik
verksamhet som riktar sig såväl till dem som visat tecken till social problematik
som till målgruppen i stort.
Socialt förebyggande arbete i bostadsområdena förekommer på olika sätt t.ex. i
form av områdesgruppernas och föreningars aktiviteter samt verksamhet
knutna till skolor och bibliotek. Verksamheterna inom ramen för socialnämnd
och barn- och utbildningsnämnd bedriver en bred samverkan på många plan
som rör förebyggande arbete för barn och unga. I flera fall sker detta på
övergripande och organisatorisk nivå. Många av de samverkans- förebyggande
projekt som pågår är inte möjliga att lägga på områdesnivå.

Förvaltningens förslag till beslut
-

_____

att avstyrka motionen med stöd av de sakförhållanden som
framkommer i förvaltningens yttrande. De förslag om åtgärder som
redovisas i motionen är redan tillgodosedda genom det förebyggande
arbete som nu bedrivs.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

_____

att avstyrka motionen med stöd av de sakförhållanden som
framkommer i förvaltningens yttrande. De förslag om åtgärder som
redovisas i motionen är redan tillgodosedda genom det förebyggande
arbete som nu bedrivs.

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
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