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Dnr KS 2018/132

§6

Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om
fältassistenter i Haninge

Sammanfattning

Motionen innehåller ett förslag på att kommunfullmäktige bör ge
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar utreda införandet av fältassistenter. Motionären
menar att många i Haninge upplever en allt större otrygghet och att
ytterligare trygghetsskapande åtgärder krävs, däribland införande
av fältassistenter. Haninge saknar idag fältassistenter som kan
arbeta gentemot ungdomar ute i de olika kommundelarna för att
förebygga sociala problem. Motionären menar att det
förebyggarteam som finns inom socialförvaltningen bör
kompletteras med fältassistenter då resurserna för teamet är så
begränsade att de inte har möjlighet att finnas ute bland ungdomar i
kommunen i den utsträckning som krävs.
Motionen har remitterats till socialnämnden som fattat beslut om
remissvar 2018-10-30, § 150. Av remissvaret framgår att den 11
juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om extra medel till
socialnämnden för att påbörja arbetet med trygghetsteam med
fältresurser. Planeringen av trygghetsteam har påbörjats och
samplaneras av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen
samt utbildningsförvaltningen. Mot bakgrund av detta bedöms
motionärens förslag redan vara tillgodosett.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av socialnämndens
yttrande och har inget övrigt att tillföra.
Underlag för beslut

- Motionen
- Socialnämndens beslut 2018-10-30, § 150
- Beslut kommunfullmäktige 2018-06-11, § 101
- Tjänsteutlåtande 2018-09-07 – Svar på motion från Mattias
Bernhardsson (RS) om fältassistenter i Haninge
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till motionen.
Annett Haaf (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag samt Vänsterpartiets yrkande om bifall
till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Samuel Skånberg, Sevim Celepli, Åsa Bååth och William Friström
– samtliga (V) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Motionären, socialnämnden
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