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§9

Svar på motion om införande av fältsekreterare
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen och översänder den till
budgetberedningen.
Ärendebeskrivning
Anders Rickman (L) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att Habo
kommun i 2016 års budget avsätter resurser till fältsekreterare som får i
uppgift att arbeta ute bland ungdomar för att bromsa den negativa
utvecklingen, samt att Habo kommun tar kontakt med sina
grannkommuner för en eventuell samverkan inom området.
Motionen har remitterats till socialnämnen och barn- och
utbildningsnämnden som båda föreslår att motionen ska bifallas under
förutsättning att medel tillsätts.
Socialnämnden skriver i sitt protokoll (2015-12-09 § 151) att
fältsekreterarens uppgift är att arbeta förebyggande med ungdomar under
18 år och att vara en rådgivande och stödjande insats från socialtjänsten.
Arbetet innebär samverkan med bland annat personal från skolan,
fritidsgård samt med föräldrar kring ungdomar som befinner sig i riskzonen
eller som önskar råd och stöd i olika frågor som rör tonårstiden.
Fältsekreterare arbetar både dag- och kvällstid med uppsökande
verksamhet. De arbetar med att i ett tidigt skede upptäcka eventuella
bekymmer och visa på möjliga handlingsalternativ för att komma till rätta
med dessa. Beskrivningen från polisen, fritidsgården och socialtjänsten är
att ungdomarna i Habo inte är ute på samhället. De ungdomar som inte
besöker fritidsgården eller deltar i föreningsliv är hemma. Även internet är
en mötesplats för många ungdomar. För att komma tillrätta med busliv och
vandalism behövs istället väktare. Förvaltningens bedömning är att
fältsekreterare ska finnas i skolan under dagtid samt vid fritidsgården på
kvällar och helger.
Fältsekreterare behöver vara två för att kunna utföra ett bra arbete och ha
en bra arbetsmiljö. Två fältsekreterare kan dock inte täcka upp alla kvällar
och helger utan kan då arbeta en till två helger per månad samt vissa
kvällar i veckan samt vara i skolan under dagtid. Ett samarbete mellan
grannkommunerna skulle kunna innebära regelbundna träffar för
informationsutbyte för att hålla varandra uppdaterade om vad som händer
bland ungdomarna. Fältsekreterare från Habo skulle kunna ”fälta”
tillsammans med fältsekreterare i Jönköping vissa helger för att uppräcka
vad som händer i de ungdomsmiljöer där Habos ungdomar befinner sig.
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Forts § 9
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-10 att föreslå att motionen ska
bifallas och översändas till budgetberedningen.
Kommunfullmäktiges behandling
Anders Rickman (L) tackar för behandlingen av motionen och tror att hela
Habo kommer tjäna på att införa två fältsekreterare.
Jarl Karlsson (S), Åke Lundgren (KD), Hans Jarstig (KD), Thomas
Werthén (M) och David Svensson (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens
förslag.
--Beslutet skickas till:
Budgetberedningen
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