1(3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-06-29
SON dnr 2015/116-71

SOCIAL OMSORG
Kotte Wennberg
Socialnämnden 2015-09-16

Motion från Jan-Olof Hedbom (S) och Janne Boman (S)
gällande inrättande av tjänst som fältsekreterare
Sammanfattning
Jan-Olof Hedbom (S) och Janne Boman (S) har väckt en motion om inrättande
av tjänst som fältsekreterare. Detta med anledning av att man vill förstärka
socialnämndens fältverksamhet med en heltidstjänst till en årlig kostnad om
0,6 mnkr.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder med hänvisning till det som anges i
tjänsteutlåtande daterat den 29 juni 2015.

Ärendet
Förebyggande arbete och fältverksamhet kan ses utifrån olika nivåer och
perspektiv där samhällsnivån utgör den sociala miljön där ungdomar vistas. Här
träffar man ungdomar som kollektiv. Insatserna som görs är vanligen av
strukturinriktad och förebyggande karaktär. Det strukturinriktade arbetet innebär
att insatserna sker i samhällsstrukturen och i den sociala miljön. Målet är att
förhindra uppkomsten av sociala problem och skapa förutsättningar för en god
social uppväxtmiljö. Förebyggande insatser syftar till att ge ungdomar möjlighet
att hantera sin sociala situation innan problem uppstår. I den offentliga miljön där
ungdomar vistas sker de strukturinriktade och förebyggande insatserna genom
att skapa goda sociala miljöer och mötesplatser samt att ungdomarna lär sig
handskas med sin sociala situation.
Genom samarbetspartners olika kunskaper och kompetens kompletterar man
varandra, vilket ger möjlighet att tillgodose ungdomarnas behov. Till exempel
fritidsgårdar med strukturerad verksamhet. Gruppnivå innebär att arbetet inriktar
sig på olika ungdomsgrupper. Generellt arbete vänder sig till ungdomsgruppen i
stort, såsom en årskull elever, medan riktat arbete vänder sig till grupper av
ungdomar som löper större risk att utvecklas ogynnsamt.
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Kultur-och fritidsnämnden har i sin verksamhetsplanering för 2015 gjort
prioriteringen att en satsning på äldre ungdomar ska göras, då det varit en
minskning på ungdomars deltagande i det utbud som erbjuds. Java Ungdomscenter har startat sin verksamhet och vänder sig till unga 16-25 år. Där ska
fritidsledaren ha en mer coachande och koordinerande roll. Ungas egen kraft och
del i samhället ska stärkas och vara i fokus.
Inom kultur – och fritidsnämnden arbetar man i kategorin uppsökande
verksamhet genom att arbeta med Utåtriktat fritidsledarskap. Det är främst
fritidsledarna som arbetar på Java ungdomscenter som har det uppdraget i sin
roll. Arbeta i samverkan med andra är en del av fritidsledarrollen. Med utåtriktat
fritidsledarskap kan det definieras som ett arbete där fritidsledaren rör sig utanför
den traditionella arbetsplatsen. Detta för att söka nya vägar för att möta både
gamla och nya målgrupper. Syftet är att nå en bredare målgrupp, utveckla
fritidsutbudet, öka kunskapen hos målgrupperna om det totala fritidsutbudet i
kommunen/området samt synliggöra ungas behov och intressen för andra aktörer
inom kultur och fritid. Förr att detta arbete ska bli framgångsrikt behövs en dialog
och kommunikation, sändare – mottagare. Detta sker med egna kompetenser i
skolor, föreningar/organisationer, näringslivet etc.
Sedan maj 2013 har socialnämnden en tjänst som fältsekreterare då denna tjänst
flyttades över från kultur -och fritidsnämnden. Fältsekreteraren vid socialtjänsten
har ett mer individinriktat arbete och har även behandlande insatser med
ungdomar som redan utvecklat sociala problem. På individnivå bedriver
fältarbetaren både förebyggande och behandlande insatser. Fältsekreteraren
utför fältarbete till stor del på dagtid vid skolorna samt vid Familjecentrum där
många ungdomar finns och har kontakter sedan tidigare.
Fältsekreteraren har ett nära samarbete med MiniMaria. Tillsammans med
personal vid MiniMaria, skolkurator och en fritidsledare vid fritidsgårdarna har
fältsekreteraren genomgått länsstyrelsens utbildning om cannabis och har
genomfört föreläsningar för föräldrar och olika personalgrupper som möter barn
och unga. Fältsekreteraren har knutit ett kontaktnät med skolornas kuratorer och
samarbetar med Trygg i Täby inom ramen för operativ samverkan och är med på
deras kampanjer och informationer. Ett stärkt samarbete finns tillsammans med
polisen och en inriktning har varit att nå unga kriminella genom att ha gemensamt
arbetssätt och med samtycke från de unga.
Det finns även ett arbetssätt där man ringar in områden och åker ut och träffar
ungdomar tillsammans. Detta arbete planeras i förväg. Fältsekreteraren har varit
med vid polisens arbete ”cannabisvecka”. Tjänsten som fältsekreterare är
organiserad inom individ-och familjeomsorgens familjeenhet och gör att
socialtjänsten på ett bra sätt har en uppsökande verksamhet och på ett tidigt
stadium kan få kontakt med ungdomar/barn.
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I socialnämndens verksamhetsplan 2015 framgår att det förebyggande arbetet är
särskilt viktigt när det gäller barn och unga. Ju tidigare signaler på en negativ
utveckling hos ett barn/ungdom kan fångas upp desto mindre är risken för
allvarliga problem senare i livet. Utöver fältsekreteraren har socialnämnden
annan öppen verksamhet som även de fångar upp unga personer tidigt i olika
situationer. Det är främst Ungdomsmottagningen och Stödcentrum för unga
brottsoffer som möter ungdomar i utsatta situationer. För de yngre och små
barnen finns Resursteamet och Familjecentrum för att möta föräldrar och barn.
Fältsekreterarens samarbetspartners är många och arbetet är ständigt i
utveckling beroende på situation.

Överväganden
En rad insatser i förebyggande arbete pågår inom kommunens verksamheter. I
Täby kommuns verksamhetsplan för 2015 framgår att kommunen har ett särskilt
ansvar för att barn och unga får växa upp under goda villkor. Nämnderna
ansvarar inom sitt respektive område att tidigt fånga upp barn och unga som är
på väg in i eller befinner sig i ogynnsam utveckling. Det tidigare projektet
gällande samverkan kring barn och unga i riskzon som avslutades har givit nya
och förbättrade samarbetskanaler som är under utveckling för att på bästa sätt
möta unga i riskzon.
Med hänvisning till det arbete som bedrivs i kommunen och som beskrivs i detta
tjänsteutlåtande anses motionen inte föranleda ytterligare åtgärder.
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Motion daterad den 25 maj 2015

Kotte Wennberg
Avdelningschef

