Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2022-03-29

§ 130 Utöka den områdesbaserade socialtjänsten, svar
på motion (MP)
Dnr KS 2019-295
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Maria Moraes (MP) och den tidigare ledamoten för Miljöpartiet i
kommunfullmäktige Birgitta Rydhagen föreslår i en motion daterad 2019-0321 att:



Kommunen utökar den områdesbaserade socialtjänsten till
ytterligare minst två nya områden under mandatperioden
Kommunen utökar resurserna för den områdesbaserade
socialtjänsten så att det förebyggande arbetet och samverkan
med andra aktörer i bostadsområdena ökar.

Kommundirektören har under 2020 fastställt Åtgärdsplan mot segregation samt
kommunstyrelsen har beslutat om handlingsplan för trygghet, säkerhet och
brottsförebyggande åtgärder 2017. Åtgärder som initieras under 2021 och
framåt är; Arbetet med Nära Socialtjänst utvecklas i flera perspektiv, dels i
form av Områdesteam som syftar till att sänka tröskeln för stöd och hjälp.
Vidare pågår utvecklingsarbete kring organisering av Nära Socialtjänst i de
geografiska områdena i kommunen. Ambitionen är att stävja den pågående
samhällstrenden med en ökad problematik med parallella samhällsystem, med
ökad risk för ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet som följd, vilket
innebär hög utsatthet för barn och unga. Motionen har med sitt innehåll belyst
adekvata frågeställningar och förslag.
Social- och omsorgsförvaltningens och Leanlinks bedömning är dock att i
nuläget fokusera på befintliga beslut med dess åtgärder och föreslår att
motionen besvaras med hänvisning till detta.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-16, § 2
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
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Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med att social- och omsorgsnämnden beslutat etablera
områdesteam under 2021 som en del i Åtgärdsplan mot segregation.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 59
1. Social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen besvaras med att social- och omsorgsnämnden beslutat etablera
områdesteam under 2021 som en del i Åtgärdsplan mot segregation.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-04-26.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-08, § 59
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2022-02-16, § 2
Tjänsteskrivelse – Utöka den områdesbaserade socialtjänsten, svar på motion
(MP) 2021-12-17
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Social- och omsorgsnämnden
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