Områdesbaserat socialt arbete i
hela kommunen
För att alla ska kunna känna trygghet behöver samhället vara starkt och
finnas där när man behöver det. Socialt stöd till familjer, unga och andra
individer som behöver det är en viktig del i detta. För att det också i praktiken
ska kännas lättillgängligt att söka stöd när behov uppstår; exempelvis stöd i
sitt föräldraskap, hjälp med barn som är hemma från skolan, råd kring
relationer, ensamhet - ser vi att det sociala arbetet behöver ske närmare
medborgarna i varje område. Detta blir särskilt viktigt i ett alltmer segregerat
samhälle.
I utsatta områden drar sig samhällets stöd- och servicefunktioner allt oftare
tillbaka, när de i själva verket behövs där mer än någonsin.
Samhällsfunktionerna i dessa områden är särskilt viktiga för att invånarna inte
ska tappa förtroende för vår förmåga att gemensamt lösa problem.
Föräldraansvaret är stort, men det finns situationer som är för knepiga att
klara av själv. Föräldrar ska inte känna sig ensamma och handfallna ner deras
ungar exempelvis får problem i skolan eller börjar dras in kriminalitet. Alla
som behöver stöd måste få känna att det finns hjälp att få. Alternativet blir
annars en utveckling där problemen växer. I förlängningen leder detta både till
negativa sociala effekter såväl för samhället som för individerna, och ökade
kostnader på grund de sista alternativen som eventuellt då måste användas –
såsom placeringar.
I Lambohov och Berga har områdesbaserat socialt arbete bedrivits sedan
augusti 2017 med goda resultat. Poängen med att ha områdesbaserad
socialtjänst är just att det ska vara mer lättillgängligt för medborgarna, men
också att kunna främja samverkan med lokala aktörer i området. Närheten till
ett specifikt bostadsområde gör att arbetet kan anpassas till den aktuella
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stadsdelen och dess olika riskgrupper eller behov som finns lokalt, och bidrar
till att skapa ett tryggt och hälsosamt område för de som bor och verkar där.
Boende och samverkansparter i Berga och Lambohov har uttryckt sig mycket
positivt kring insatserna i det områdesbaserade sociala arbetet och upplevt
att den har gett dem värdefullt stöd. Närheten till andra viktiga
samhällsinsatser såsom öppen förskola, BVC, skola, kyrka och civilsamhälle
ger också en naturlig ingång till att söka stöd och har visat sig vara en viktig
ingång för samverkan och förebyggande arbete. Detta har visat sig värdefullt
för att komma in i ett tidigt skede, innan eventuella problem har hunnit bli så
stora att de behöver hanteras av social och omsorgsförvaltningen eller andra
specialistenheter. Socialarbetarna i det sociala områdesarbetet har rollen som
generalister och möter familjerna och individerna utifrån deras önskemål, och
kan också hänvisa vidare till andra insatser i kommun och region vid behov.
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