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Yttrande över motion om långsiktigt socialt förebyggande
arbete i bostadsområdena
Ärendebeskrivning
Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i en motion.
Luleå kommun gör många bra saker för att söka förebygga att ungdomar
hamnar i utanförskap, drogberoende etc. Det goda arbetet som görs, behöver
infogas i en samlad strategi och ett strukturellt förebyggande arbete. Vi menar
att trots många goda ambitioner och många olika delar av ett socialt arbete,
som exempelvis ÖPP, ansvarsfull alkoholservering, integreringsarbete,
föräldracentral, områdesgrupper, fritidsgårdar, unga arrangörer m.m. så
saknas en sammanhållande strategi.
Vi ser också att på den s.k. spelplan där ungdomar finns, saknas vuxna i en
närmare relation till ungdomarna. Vår ambition är att förstärka detta arbete.
Exakt hur detta skall gå till, vilken organisation som behövs, vilka aktörer som
kan vara aktuella, är lite svårt att beskriva. Vi vill dock att fullmäktige uttalar
sin vilja, att förstärka detta arbete.
Det kan exempelvis ske genom att modellen med familjecentraler byggs ut till
allt fler bostadsområden, samt att dessa dessutom får en särskild ungdomsinriktning utöver det som redan idag görs vid Växhuset. Vi ser en möjlighet
att tillskapa någon form av fältarbetande team med deltagande av flera olika
aktörer som kommunen (olika förvaltningar) polisen, idrottsföreningar,
LuleåBo och kanske även kyrkan. Det skulle också kunna innebära att
områdesgruppernas funktion förändras.
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Socialförvaltningens roll i ett sådant arbete kan inte nog understrykas. En
förstärkning av det förebyggande arbetet och till viss del flytta fokus från
händelsestyrning till prevention. Barn- och ungdomsförvaltningens roll ser vi
också som mycket viktig. Där finns också redan idag skolkuratorer och
skolpsykologer. Polisens strävan att tillskapa fler områdespoliser från
nuvarande tre till fyra eller fem, är dessutom en viktig hörnsten i ett
områdesbaserat förebyggande arbete. Men även kultur- och fritidsförvaltningen är viktiga aktörer dels i tillskapandet av aktiviteter, investeringar
för barn och ungdomars aktiviteter, fritidsgårdar, idrottsföreningar,
kulturarrangemang etc. LuleåBos intresse av väl fungerande bostadsområden
är dessutom en självklarhet.
Vi yrkar att
-

-

-

-

fullmäktige uttalar sin vilja att förstärka det långsiktiga sociala
förebyggande arbetet ute i bostadsområdena med inriktning på ett
förbättrat bas- och fältorienterat arbete.
kommunchefen ges i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp från
olika förvaltningar, Lule Brå och folkhälsokommittén, i syfte att ta fram
ett förslag till organisation och en modell för det förebyggande arbetet i
bostadsområdena.
arbetsgruppen skall presentera ett förslag till kommunstyrelsen våren
2012 för att eventuella merkostnader skall kunna arbetas in i budget
2012-14
en ny organisation sjösätts den 1 jan 2012.
kontakt tas med Landstinget i syfte att reda ut förutsättningarna för en
fortsatt satsning på familjecentraler

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
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Socialförvaltningens yttrande
Socialförvaltningen tar fasta på följande synpunkter gällande yrkanden i
rubricerade motion.
Nedanstående yrkanden finns redan upptagna i det arbetet som görs inom
ramen för Trygghets- och folkhälsorådet och kommunchefen har uppdrag att
tillsätta en arbetsgrupp, representerat av olika professioner från förvaltningar
och myndigheter i Luleå kommun, som ska arbeta med dessa frågor utifrån
intentionerna om vision 2050, för ett hållbart socialt, ekonomiskt och
ekologiskt samhälle.
fullmäktige uttalar sin vilja att förstärka det långsiktiga sociala förebyggande
arbetet ute i bostadsområdena med inriktning på ett förbättrat bas- och
fältorienterat arbete.
kommunchefen ges i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp från olika
förvaltningar, Lule Brå och folkhälsokommittén, i syfte att ta fram ett förslag till
organisation och en modell för det förebyggande arbetet i bostadsområdena.
arbetsgruppen skall presentera ett förslag till kommunstyrelsen våren 2012 för
att eventuella merkostnader skall kunna arbetas in i budget 2012-14
Beträffande yrkandet om att en ny organisation sjösätts den 1 jan 2012 anser
Socialförvaltningen, vore att föregå det kommunövergripande visionsarbetet
2050.
Vad gäller yrkandet om att kontakt tas med Landstinget för att reda ut
förutsättningarna för en fortsatt satsning på familjecentraler, så finns redan den
kontakten och arbete pågår mellan socialförvaltningen och landstinget i denna
fråga.
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Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att
-

avslå motionen om långsiktigt socialt förebyggande arbete i
bostadsområdena med stöd av de sakförhållanden som framkommer i
förvaltningens yttrande. De förslag om åtgärder som redovisas i
motionen är redan tillgodosedda genom pågående arbeten som nu
bedrivs på ett kommunövergripande plan och i socialförvaltningen.

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.
_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att
-

avslå motionen om långsiktigt socialt förebyggande arbete i
bostadsområdena med stöd av de sakförhållanden som
framkommer i förvaltningens yttrande. De förslag om åtgärder
som redovisas i motionen är redan tillgodosedda genom
pågående arbeten som nu bedrivs på ett kommunövergripande
plan och i socialförvaltningen.

_____
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Ordförande lyfter rubricerade ärende ånyo med förslag om att socialnämnden
fattar ett nytt beslut enligt följande:
•

bifall till första attsatsen att fullmäktige uttalar sin vilja att förstärka
det långsiktiga sociala förebyggande arbetet ute i bostadsområdena
med inriktning på ett förbättrat bas- och fältorienterat arbete samt

•

avslag till resterande delar i yrkandena

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag
-

bifall till att fullmäktige uttalar sin vilja att förstärka det
långsiktiga sociala förebyggande arbetet ute i bostadsområdena
med inriktning på ett förbättrat bas- och fältorienterat arbete
samt

-

avslag till övriga delar av motionens yrkanden med stöd av de
sakförhållanden som framkommer i förvaltningens yttrande,
nämligen att dessa förslag är tillgodosedda genom pågående
arbeten som bedrivs på ett kommunövergripande plan och i
socialförvaltningen.

_____

Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
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