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(S)

Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att detta tjänsteutlåtande
överlämnas som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Skrivelse har inkommit till stadsdelsförvaltningen från Tina Kratz
m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S) och rör frågan om
avsaknaden av fältassistenter i Skarpnäcks stadsdelsområde.
I skrivelsen framgår att Skarpnäck stadsdelsförvaltning saknar både
fältassistenter och parklekar bemannade med anställd personal som
bedriver verksamhet för unga. Det är något som Tina Kratz m.fl.
(V) och Monica Lövström m.fl. (S) anser behöver analyseras. I
skrivelsen framgår det även att Vänsterpartiet vill satsa på att
anställa fältassistenter samt återigen öppna upp stadsdelens
parklekar med anställd personal och kontinuerlig verksamhet.
Förvaltningen ser ett behov av att fortsätta prioritera de arbetssätt
och samarbeten förvaltningen har idag för att utveckla det
förebyggande arbetet ytterligare. Förvaltningen ser samtidigt ett
behov av att utvärdera Skarpnäckslyftet och inom ramen för
utvärderingen bland annat se över om stadsdelsförvaltningen når de
målgrupper som annars ett fältförlagt socialt arbete hade haft som
målgrupp.
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Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har yttrat sig i ärendet och föreslår
till nämnden att detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på
remissen.
Bakgrund
Skrivelse har inkommit till stadsdelsnämnden för beredning.
Skrivelsen inkom 2022-04-28 från Tina Kratz m.fl. (V) och Monica
Lövström m.fl. (S) och rör frågan om avsaknaden av fältassistenter i
Skarpnäcks stadsdelsområde.
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Ärendet
I skrivelsen redogör Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström
m.fl. (S) för att Skarpnäcks stadsdelsområde saknar egna
fältassistenter. Yrkesgruppen beskrivs bidra med viktiga
kompetenser, inte minst i det uppsökande arbetet riktat mot unga.
I skrivelsen framgår vidare att Skarpnäck stadsdelsförvaltning idag
arbetar trygghetsskapande med en rad viktiga verksamheter,
samarbetspartners och insatser. Exempel på det är
”Skarpnäckslyftet” där förvaltningen i samarbete med
Stockholmshem och stiftelsen På rätt väg arbetar gentemot de äldre
ungdomarna. Det är ett arbete som bör värnas om. Samtidigt saknar
stadsdelen både fältassistenter och parklekar bemannade med
anställd personal som bedriver verksamhet för unga. Det är något
som Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S) anser
behöver analyseras.
Vänsterpartiet vill satsa på att anställa fältassistenter samt återigen
öppna upp stadsdelens parklekar med anställd personal och
kontinuerlig verksamhet.
Skrivelsen avslutas med följande frågeställningar till förvaltningen
att besvara:


På vilket sätt hade en satsning på fältassistenter inom
stadsdelen kunnat komplettera och bidra till det
förebyggande och uppsökande arbetet riktat mot unga?



Hur har andra stadsdelar i Stockholms stad lagt upp arbetet
och vad kan vi lära av dem?



Fältassistenter är yrkesgrupp med gedigen utbildning och
viktiga kompetenser. Hur säkerställer vi att just dessa
kompetenser finns i det förebyggande och uppsökande
arbetet riktat mot unga?

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ och familjestöd.
Pensionärsrådet och förvaltningsgruppen har behandlat ärendet
2022-08-25
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Det strategiska val som förvaltning och nämnd gjorde för tolv år
sedan innebar att fokus lades mer på arbete inom Skarpnäckslyftet
samt att upphöra med fältförlagt arbete genom fältassistenter.
Förvaltningen ser ett behov av att utvärdera Skarpnäckslyftet och
inom ramen för utvärderingen bland annat se över om

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2022/185
Sida 3 (4)

stadsdelsförvaltningen når de målgrupper som annars ett fältförlagt
socialt arbete hade haft som målgrupp.
Förvaltningen har tidigare redogjort för grunderna bakom vägvalen
som gjordes 2009/2010. En del i den omstrukturering som gjordes
var att avveckla fältassistenter och samtidigt utveckla samverkan
med föreningsliv, civilsamhället och andra aktörer, till exempel
bostadssektorn. Inledningsvis ersattes fältassistenter med
familjebehandlare med särskild inriktning. Den fältförlagda
verksamhet som låg i deras inriktning ersattes senare när stiftelsen
På rätt väg övertog ansvaret för Bagishuset och områdesvärdarna.
Parallellt gjordes också ett gediget arbete för att bygga upp insatser
inom såväl Skarpnäckslyftet som inom öppenvård för barn och unga
för att kunna erbjuda fler effektfulla alternativ till
institutionsplacering.
På vilket sätt hade en satsning på fältassistenter inom stadsdelen
kunnat komplettera och bidra till det förebyggande och uppsökande
arbetet riktat mot unga?
Skarpnäckslyftet har under många år kompletteras med
förebyggande arbete och resurser. Bland annat kan nämnas
skolsociala team, Skarpnäcksmodellen, STIS, LOSAM, systematisk
samverkan mellan skola och socialtjänst, Nya vägar och
fritidslotsar. Kompetens och erfarenhetsnivå av arbete med barn och
unga och deras familjer hos berörda resurser är hög, huvudsakligen
bestående av socionomer med påbyggnadsutbildning och lång
erfarenhet.
Förvaltningen har under många år valt att arbeta nära föreningar,
skolor och andra lokala aktörer med målsättningen att det ska finnas
ansvarsfulla vuxna runt barn och ungdomar och att det ska finnas
gott om lockande fritidsmöjligheter. Skarpnäckslyftet består av
många typer av insatser riktade till enskilda ungdomar såväl som till
grupper av ungdomar. Mycket har handlat om att söka kontakt och
bygga relationer med ungdomar, genomföra fritidsaktiviteter av
många olika slag samt av att samverka på många olika plan.
Kontexten i vilken Skarpnäckslyftet verkar har förändrats över tid
och vad som behövs för att komplettera kan därför också antas ha
förändrats. Polisens omorganisation kan under de gångna åren ha
haft en inverkan på omvänt sätt som etableringen av ett poliskontor
i Bagarmossen hade inverkan i början av Skarpnäckslyftets
projektperiod. Stockholms stad har tagit fram en standard för socialt
fältarbete under 2021. Den 1 juni 2023 föreslås ny lagstiftning träda
i kraft som reglerar kommunernas ansvar för brottsförebyggande
arbete.
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Hur har andra stadsdelar i Stockholms stad lagt upp arbetet och
vad kan vi lära av dem?
Stadsdelsförvaltningarnas utformning av fältarbetet varierar
inbördes över staden. Faktorer som eget utrymme i bostaden och
utbud av fritidsverksamheter påverkar var och hur unga tillbringar
sin fritid. Stadsdelsförvaltningarnas geografiska läge bidrar också
till vilka förutsättningar som finns och mötesplatser som uppstår för
ungdomar att umgås och vara i sitt område. Antalet anställda
fältassistenter varierar från 2 till 10 i respektive stadsdel. I
Stockholmsstandarden för socialt fältarbete sätts ett ramverk för
fältverksamheten i staden baserad på tillbakablick, forskningsbas,
nuläge och jämförlig tillgänglig kunskap. Den ska vara ett stöd för
såväl stadsdelsförvaltningar som aktiva fältarbetare vad gäller att
utveckla en likställig fältverksamhet av hög kvalitet.
Fältassistenter är en yrkesgrupp med gedigen utbildning och viktiga
kompetenser. Hur säkerställer vi att just dessa kompetenser finns i
det förebyggande och uppsökande arbetet riktat mot unga?
Förvaltningen gör årligen analys för sin kompetensförsörjning på
enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå. I processen ingår dels att
omvärldsbevaka och analysera ålagda uppdrag, dels att summera
befintlig kompetens och utifrån detta lägga en planering för vilka
kompetenssatsningar som behövs under kommande år.
Förvaltningen ser ett behov av att fortsätta prioritera de arbetssätt
och samarbeten vi har idag för att utveckla det förebyggande arbetet
ytterligare. Förvaltningen kommer även åter att se över
Skarpnäckslyftets arbetssätt i samband med att nuvarande avtal
löper ut. Offertförfrågan om utvärdering av Skarpnäckslyftet har
skickats ut av förvaltningen under sommaren.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning föreslår till nämnden att detta
tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.
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