Till kommunfullmäktige

i Sundsvalls

kommun

den 26 maj

2014

CENTERPARTIET

Motion om Fältungdomsarbete

Förslag till beslut
Vi föreslår fullmäktige
Att

besluta:

Sundsvalls kommun utreder hur dessa
arbetsgrupper, med personal från kultur- och
fritidsförvaltning
och socialtjänst, kan skapas och
organiseras i syfte att jobba förebyggande med
ungdomar.

Att

Sundsvalls kommun startar ett projekt där dessa
arbetsgrupper får arbeta under en period.

Att

projektet utvärderas efter projektperiodens slut
och att dessa arbetsgrupper permanentas om
utvärderingen

faller väl ut.

Bakgrund

Vi har de senaste åren upplevt kraftigt ökade problem med alkohol, droger och
Kriminalitet bland ungdomar i Sundsvall. Problemen går allt längre ner i åldrarna.
För att angripa och minska dessa problem behöver vi öka samverkan mellan alla
de aktörer som möter dessa ungdomar.
Inom kommunens ansvarsområde

måste vi jobba mer tillsammans för att få

bättre effekt av insatserna. Socialtjänsten har ett myndighetsansvar i
ungdomsfrågor och kultur- och fritidsförvaltningen
har nära kontakt med
ungdomarna. Mycket går att vinna genom närmare samarbete mellan dessa
förvaltningar.
Fältassistenter var tidigare ett vanligt och effektivt inslag i detta arbete. De rycker
numera ut vid ett fåtal tillfällen, som högriskhelger och större evenemang. Vi
behöver knyta socionomer och fritidsledare närmare varandra i detta arbete,
förslagsvis genom att skapa grupper för vad vi kallar Fältungdomsarbete.
I sådana grupper samverkar socialtjänst och fritidsledare utifrån sina olika
kompetenser. Kunskapen om ungdomarna på fältet och kunskapen om de rätta
insatserna paras därmed ihop på ett bra sätt. Exempelvis kan deltagare i en sådan
grupp halvera sin tid mellan arbete på fältet och arbete på sin fasta arbetsplats.
Larmrapporterna duggar tätt både vad det gäller Sundsvalls innerstad och dess
kringområden. Tiden är inne att mobilisera befintliga resurser och stärka
insatserna för våra ungdomar i farozonen.

Motionärer
Björn Hallström, Centerpartiet

Tobias Pernu, Centerpartiet

För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp
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