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Om fältassistenter
Svar på skrivelse från (L) och (M)
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Abit Dundar m. fl. (L) och Lars Svärd (M) m.fl. och Hans
Tjernström, ersättaryttrande (C) ställer frågor om fält och
fritidsverksamheten i Hägersten-Liljeholmen. De undrar vad som
görs för att tillsätta vakanta tjänster inom fältverksamheten, varför
en fälttjänst har varit vakant i två år och om det finns en koppling
mellan detta och det ansträngda budgetläget.
Efter omorganisationen som blev klar den 1 juli 2017 kommer
antalet fältassistenter att utökas till fem. Under september månad
har stadsdelsförvaltningen annonserat efter två nya fältassistenter.
Det är inte samma tjänst som har varit vakant i två år, istället har det
varit problematiskt att rekrytera och svårt att behålla fältassistenter.
Flera har valt att gå vidare efter en ganska kort anställning. Vid ett
tillfälle har ett vikariat vakanshållits av budgethållande orsaker, det
rörde sig om några månader 2015 då en anställd var föräldraledig. I
övrigt har det varit andra faktorer som legat bakom vakanserna.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering. De
fackliga organisationerna informerades vid samverkansgrupp den
15 augusti 2017.
Ärendet
Lars Svärd (M) m fl, Abit Dundar (L) och Hans Tjernström
ersättare för (C) har lagt fram en skrivelse till stadsdelsnämnden i
Hägersten-Liljeholmen där de ställer frågor kring
fältassistenttjänsterna på förvaltningen. Skriftställarna beskriver en
ökning av vad man benämner som ungdomsrelaterade händelser i
form av trakasserier och droghandel parallellt med vad de anser är
en avveckling av fritidsgårdar. Skriftställarna undrar om det är
budgethållande motiv från nämndens sida som ligger bakom. Tre
konkreta frågor ställs
 Vad görs för närvarande för att tillsätta alla tjänster inom
fältverksamheten?
 Vad är anledningen till att det gått två år sedan den ena
fältassistenttjänsten vakanssattes?
 Finns det en koppling mellan det ansträngda budgetläget
inom socialtjänsten och det minskade antalet att
fältassistenttjänster?
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Förvaltningens synpunkter och bedömning
Under cirka ett halvt år har det varit en ökning av ungdomar som
samlas i Fruängen och Västertorp. De smäller knallskott, umgås i
grupp med mestadels pojkar och har en attityd som kan upplevas
som otrevlig. Det är sällan frågan om allvarliga händelser eller
brott, men i annars relativt lugna bostadsområden kan beteendet
upplevas som extra hotfullt. I området finns Fruängens
ungdomsgård som resurs för situationen. Förvaltningen har skjutit
till extra personalresurser för att säkerställa en bra och trygg
verksamhet på ungdomsgården. Förvaltningen har även kartlagt var
ungdomarna är hemmahörande och även om flera bor i HägerstenLiljeholmen, så kommer många från andra stadsdelsområden och
kommuner. Fältassistenterna har tagit kontakt med sina kollegor,
som har personkännedom om de besökande ungdomarna. Polisen
har hjälpt fastighetsägare och verksamheter med strategier för att
slippa ordningsstörande stök och prioriterar att vara på plats. I
samverkan mellan kommun och polis har föräldramöten hållits och
en grupp vuxenvandrare har bildats.
Ungdomars fritidsvanor är i kontinuerlig förändring och nämnden
moderniserar och anpassar nu verksamheten efter dagens behov.
Stadsdelsnämndens utvecklingsarbete beskrivs utförligare i
rapporten Ung fritid i Hägersten-Liljeholmen, som anmäldes till
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nämnden i april 2017. För att kunna driva utvecklingsarbetet
behöver verksamhet prioriteras för att frigöra resurser att satsa på
det nya. Så har varit fallet avseende nedläggningen av
Radiusgården, efter att verksamheten under flera år haft ett lågt
besöksantal. Fastigheten där ungdomsgården legat i Axelsberg
kommer att rivas. Verksamheten flyttar därför ihop med Fruängens
ungdomsgård och resurser frigörs för den satsning som kommer att
genomföras under 2018.
Angående de direkta frågorna om fältassistenttjänsterna gäller
följande
1. På stadsdelsförvaltningen finns fyra fältassistenttjänster. En
tjänst är för närvarande vakant, medan en fältassistent är
sjukskriven. Två fältassistenter är i tjänst. Under september
har förvaltningen annonserat efter ytterligare två
fältassistenter, vilket är en utökning av antalet tjänster med
en person.
2. Förvaltningen vill förtydliga att det inte är samma tjänst som
varit vakant i två år. Det har skett löpande rekryteringar,
men det har varit svårt att rekrytera och behålla
fältassistenter av flera orsaker. Vid några tillfällen har ingen
av de sökande bedömts ha önskade meriter och vid andra
tillfällen har fältassistenter som anställts valt att söka sig
vidare efter en kortare tid. En försvårande omständighet i
Hägersten-Liljeholmen är att det i våra fältassistenttjänster
ingår förhållandevis många arbetspass under kvällar och
helger jämfört andra stadsdelsförvaltningar och kommuner.
Flera medarbetare har framhållit att detta är svårt att
kombinera med ex. familjeliv. För att komma till rätta med
det har antalet tjänster nu utökats till fem och när fortsatta
prioriteringar ger effekt kommer de att utökas ytterligare.
Vid ett tillfälle har ett vikariat vakanshållits på grund av
budgethållande åtgärder, det rörde sig om några månader under
2015 då en anställd var föräldraledig.
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Bilaga
Skrivelse från Liberalerna och Moderaterna med ersättaryttrande
från Centerpartiet.
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