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§ 131 Områdesbaserat socialt arbete i hela kommunen,
svar på motion (S)
Dnr KS 2020-493
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-26.
Ärende
Lotta Bäckman (S) föreslår i en motion daterad 2020-06-16 att:


Områdesbaserat socialt arbete förstärks och byggs ut succesivt.

Motionären hänvisar till att områdesbaserat socialt arbete i Lambohov och
Berga visat på goda resultat. Samhällets stöd och service måste finnas där
människor befinner sig i vardagen för att de ska känna trygghet. Det blir
särskilt viktigt i ett alltmer segregerat samhälle.
Kommundirektören beslutade i december 2020 att anta Åtgärdsplan mot
segregation. En av de totalt 60 aktiviteterna som ingår i planen, är att etablera
områdesteam i Ryd, Berga och Skäggetorp (med tillhörande geografiska
områden). Social- och omsorgsnämnden beslutade i juni 2021 att ge Leanlink i
uppdrag att etablera teamen, i form av ett utvecklingsuppdrag. Ytterligare
åtgärd som initieras under 2021 är uppdraget Nära socialtjänst Skäggetorp.
Etableringen av områdesteam och Nära socialtjänst Skäggetorp har som
målsättning att socialtjänsten i nära samverkan med kommuninvånarna,
civilsamhället och andra samverkanspartners stärka och förbättra det
trygghetsskapande och brottförebyggande arbetet, bidra till förbättrad
integration och förebygga att barn och unga rekryteras in i kriminalitet och
andra destruktiva beteenden.
Motionen har med sitt innehåll belyst adekvata frågeställningar och förslag.
Social- och omsorgsförvaltningens och Leanlinks gemensamma bedömning är
att i nuläget fokusera på befintliga beslut om åtgärder och föreslår att motionen
besvaras med hänvisning till detta. Efter att uppföljning är gjord och det finns
underlag avseende utfall och effekt av ovanstående åtgärder kan
ställningstagande göras om ytterligare stadsdelar som kan vara aktuella för att
etablera områdesteam.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-16, § 3
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
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Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med att Social- och omsorgsnämnden beslutat om att ge
Leanlink, Råd och stöd ett utvecklingsuppdrag avseende att etablera
Områdesteam i Berga, Ryd och Skäggetorp med tillhörande geografiska
områden, som en del i Åtgärdsplan mot segregation.
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-08, § 60
1. Social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2022-03-29
1. Motionen besvaras med att social- och omsorgsnämnden beslutat om att ge
Leanlink, Råd och stöd ett utvecklingsuppdrag avseende att etablera
Områdesteam i Berga, Ryd och Skäggetorp med tillhörande geografiska
områden, 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, § 60
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2022-02-16, § 3
Tjänsteskrivelse – Områdesbaserat socialt arbete i hela kommunen, svar på
motion (S), 2021-12-17
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionären
Social- och omsorgsnämnden

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

2 (2)

