Medborgarförslag: Återinför fältassistenter i Skarpnäck
Av Stockholms 14 stadsdelar är Skarpnäck den enda som inte har fältassistenter. Det är en
förlust för stadsdelen. Vi som skriver detta bor alla i Skarpnäcks stadsdel och är eller har
varit fältassistenter i Stockholms stad. Vi anser att fältassistenter behöver återinföras i
Skarpnäcks stadsdel!
Skarpnäcks fältassistenter försvann 2009 och ersattes, till viss del, av Skarpnäckslyftet.
Målsättningen med Skarpnäckslyftet var att minska otrygghet bland boende i området
Bagarmossen-Skarpnäck samt verka stödjande för ungdomar och deras familjer. Fokus var
att minska missbruk, kriminalitet samt nedskräpning/störande av ordningen.
Stiftelsens områdesvärdar är en del i Skarpnäckslyftet och de gör ett fantastisk arbete med
detta men de ersätter inte fältassistenter. De jobbar främst ute under kvällstid och deras
målgrupp är unga vuxna (cirka 18 - 27). Skarpnäckslyftet gynnar inte heller hela stadsdelen,
utan endast Bagarmossen och Skarpnäck.
Fältassistenter skulle arbeta med betydligt yngre personer, cirka 11 - 18, och även över hela
stadsdelen. Kvällstid blir de ett perfekt komplement till stiftelsens områdesvärdar men de gör
mycket mer än att arbeta uppsökande och trygghetsskapande ute.
Fältassistenter jobbar preventivt på universell, selektiv och individuell nivå. En stor del av
tiden läggs ofta i skolor där de har möjlighet att nå de flesta av stadsdelens unga. Detta
uppnås genom att delta på samverkansmöten med personal och ledning och genom att hålla
strukturerade lektioner i ämnen som tex. HBTQ+, våldsprevention, jämställdhet, ANDT,
psykisk ohälsa och sex och samlevnad. Fältassistenter arbetar relationsskapande i
korridoren, i klassrummet och ute i stadsdelsområdet.
Fältassistenter har också möjlighet att fortsätta kontakten utanför skolan genom individuella
kurativa samtal eller aktiviteter med olika grupper där de jobbar motiverande och
vägledande. Vid behov hänvisar de vidare till bland annat vårdnadshavare, skolkurator,
socialtjänst eller ungdomsmottagning.
Fältassistenter samverkar med så gott som samtliga professionella och vuxna i ungas närhet
som polis, socialtjänst, skolpersonal, föreningsliv, fritidsledare etc. Fältassistenterna arbetar
också aktivt med vårdnadshavare genom föräldramöten, föräldragrupper och genom andra
forum för att förebygga än mer. Det finns ingen annan yrkesgrupp som kan ersätta
fältassistenter och den helhetsbild de ofta får om olika ungdomar, trender och tendenser.
Arbetet bygger på frivillighet. Det ska aldrig vara tvingande eller en insats att träffa en
fältassistent. Det är inte en begränsning som många kanske tror utan snarare en styrka med
rollen. En ungdom som inte vill prata idag kanske vill det nästa vecka eller om ett halvår. Det
gäller att tänka långsiktigt och helt enkelt finnas kvar.
Fältassistenter är varken poliser eller ordningsvakter. De kan inte förväntas gå in och störa
kriminella gäng. Däremot kan de försvåra rekryteringen av yngre ungdomar som ser upp till

dessa personer genom att erbjuda andra alternativ och tidigt prata om destruktiva
könsnormer.
Med bakgrund av allt detta är det oerhört sorgligt att läsa citatet från avdelningschefen på sid
75 i Ersta Sköndals Högskolas rapport om Skarpnäckslyftet:
"Vi tänkte att får vi ut det av tältarna som vi vill ha? Nej, tyckte vi. De är ute på skolorna och
på allmänna platser och rör sig, men de bedriver inget behandlingsarbete. De går inte in i
gängen och stör utan de arbetade främst med dem som kommer fram till dem. De arbetade
lite för passivt. Vi hade modiga politiker som trodde på oss."
Avdelningschef, avdelningen för individ- och familjeomsorg, 2015
Det är alltid svårt att visa vilka effekter ett förebyggande arbete ger eftersom det är omöjligt
att veta vad som hänt om det inte gjorts något alls. Av den anledningen är det viktigt att vi
har modiga politiker nu som vågar satsa på fältassistenter och långsiktiga vinster!
Både för stadsdelens invånare men även samhällsekonomiskt. När det gäller kriminalitet
kostar en gängmedlem 23 miljoner kronor, en skjutning 75 miljoner kronor och ett kriminellt
gäng 530 miljoner kronor (uträkningar av nationalekonomen Ingvar Nilsson vid Institutet för
socialekologisk ekonomi). Ett självmord beräknas kosta 18,6 miljoner (Räddningsverket
NCO 2004:7) eller 2,5 miljoner usd (WHO).
Med en egen fältgrupp skulle Skarpnäck även ingå i det nätverk som alla andra 13
fältgrupper i Stockholms stads är med i samt kunna få ett kunskapsutbyte, inte bara i
Stockholm stad, utan med hela landet genom RiF (Riksförbundet för fältarbete). Idag står
Skarpnäck helt utanför detta och är inte en del av det informationsutbyte som sker där. Både
ungdomar och problematik rör sig mellan olika stadsdelar och det skulle gynna hela
Stockholms stad om det fanns en fältgrupp i Skarpnäck.
Skarpnäck är en stadsdel med snabbt tilltagande ung befolkning. Antal unga mellan 11 och
18 har ökat från 3264 år 2014 till 3731 förra året. Prognosen visar att det kommer fortsätta
öka: 2023 beräknas antalet vara över 4200. Vi behöver en väl utvecklad uppsökande
verksamhet som aktivt arbetar för att förhindra att dessa barn och unga far illa.
Fältassistenter är professionella socialarbetare, många med erfarenheter från andra delar av
socialtjänsten, med fokus på uppsökande, förebyggande och relationsskapande arbete. Där
unga och deras nätverk kan få stöd och hjälp på ett sätt som ingen annan yrkesroll kan
erbjuda. Det är både en service till unga och ett stort värde för hela stadsdelen.
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