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Motion: Kvalificerade fältassistenter iKungsbacka kommun
I Socialtjänstlagen (5 kap. 1 §) fastslås att socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet
och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa. Tillsammans med
andra ska socialtjänsten uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer
som är skadliga för dem. Vi i Vänsterpartiet Kungsbacka vill att våra barn och unga ska vara
kommunens främsta prioritering och vi vill se fler satsningar inom det förebyggande sociala
arbetet.
Fältassistenter har som yrkesgrupp funnits sedan 1956. En del av arbetet har ändrats sedan
dess, men det som bland annat kvarstår är insikten av vikten av förebyggande arbete. De flesta
fältassistenter har bakgrund i socionomutbildning men det finns fältassistenter med andra
utbildningar, som exempelvis fritidsledarutbildning eller beteendevetarutbildning.
Ledordet för fältassistenter är förebyggande arbete och det första steget för fältassistenten är
att förebygga social utsatthet och problematik genom att skapa förtroende mellan sig själv och
ungdomar. Konkreta arbetsuppgifter kan vara: Uppsökande arbete ute, uppsökande arbete i
skolor, enskilda kontakter med både ungdomar och dess föräldrar, verksamheter i grupp,
utbildning och utveckling, samverkan och samarbete med andra yrkesgrupper. Fältarbetet
handlar om att möta ungdomen efter ungdomens egen vilja och behov. Detta kan skapa en
känsla av delaktighet för den unge och samtidigt även öka trygghet och tillit till vuxenvärlden.
Genom fältassistentens goda kontakter med ungdomarna blir de en viktig länk i samverkan
med föräldrar, socialtjänst, polis, föreningar, och skola och frivilligorganisationer som i sin
tur kan leda till minskad social utsatthet. Genom införandet av fältassistenter ökar
möjligheterna för att uppmärksamma och verka för att barn och unga inte far illa och vistas i
miljöer som är skadliga för dem. Fältassistenter kan även bidra till att det skapas fler trygga
samlingspunkter för våra unga ikommundelarna vilket kan ökar tryggheten och i sin tur
minska psykisk ohälsa samt minska kriminalitet och droganvändning.
Av dessa anledningar föreslår Vänsterpartiet Kommunfullmäktige att besluta
- Att förvaltningen för Individ och Familj utreder möjligheterna att införa kvalificerade
fältassistenter inom det sociala arbetet som en del av lagstadgade uppsökande verksamheten.
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