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Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med en skrivelse där de uttrycker
oro för att det under den rådande pandemin rör sig fler ungdomar på
platser som definieras som riskmiljöer samtidigt som andelen vuxna
som rör sig ute har minskat. Socialdemokraterna påpekar att
coronakrisen inte får leda till att antalet unga som hamnar i
missbruk, kriminalitet, människohandel och prostitution ökar. De
anser att under det svåra läget som nu är ska socialförvaltningen och
staden stärka det förebyggande och uppsökande arbetet som
stadsdelsnämndernas fältassistenter och Ungdomsjouren bedriver.
Förvaltningen konstaterar att Ungdomsjouren är en av de
verksamheter som socialförvaltningen har valt att prioritera under
coronakrisen. Särskilda åtgärder har vidtagits för att säkerställa att
verksamheten ska fungera även vid sjukfrånvaro.
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Eftersom fler unga förväntas vara kvar hemma i Stockholm under
sommaren till följd av den rådande situationen planerar staden för
att det uppsökande arbetet ska bemannas på normalnivå även under
sommaren.
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När det gäller samverkan mellan socialförvaltningen och
stadsdelsnämnderna i det uppsökande arbetet fungerar den väl. Det
finns en tät dialog på både chefsnivå och operativ nivå, och när det
uppstår behov hjälps verksamheterna åt att hantera situationen över
de geografiska gränserna.
Ungdomsjouren kan redan idag, med befintliga resurser, snabbt
ställa om och under en period hjälpa till att förstärka en stadsdels
uppsökande arbete. Detta sker genom att stadsdelsdirektör
inkommer med en förfrågan till socialförvaltningens
förvaltningschef.
Sammantaget ser socialförvaltningen därför inget behov av att
förstärka uppbackningen till stadsdelsnämnderna utöver det redan
etablerade samarbetet, eller att förstärka Ungdomsjourens
verksamhet.
Bakgrund
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att besvara en
skrivelse med frågor gällande att stärka det uppsökande arbetet
gentemot unga som vistas i riskmiljöer under den pågående
pandemin från (S)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor i samverkan med socialtjänstavdelningen.
Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet den 10 juni 2020. Rådet
för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att behandla ärendet
den 11 juni 2020.
Ärendet
Socialdemokraterna har i en skrivelse uttryckt oro för att det under
den rådande pandemin rör sig fler ungdomar på platser som
definieras som riskmiljöer samtidigt som andelen vuxna som rör sig
ute har minskat. Socialdemokraterna påpekar att coronakrisen inte
får leda till att antalet unga som hamnar i missbruk, kriminalitet,
människohandel och prostitution ökar. De anser att under det svåra
läget som nu är ska socialförvaltningen och staden stärka det
förebyggande och uppsökande arbetet som stadsdelsnämndernas
fältassistenter och Ungdomsjouren bedriver.
Socialdemokraterna önskar svar på följande frågor:
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1. Vilka åtgärder har socialförvaltningen vidtagit för att
säkerställa att det uppsökande arbetet fungerar väl under
coronakrisen?
2. Hur kan socialförvaltningen backa upp stadsdelsnämnderna i
deras uppsökande arbete gentemot unga som vistas i
riskmiljöer? Finns det områden inom det förebyggande
arbetet som samverkan mellan socialförvaltningen och
stadsdelsnämnderna kan utvecklas?
3. Hur snabbt kan socialförvaltningen förstärka
Ungdomsjouren för att de ska kunna röra sig på fler platser?
Förvaltningens synpunkter och förslag
Den pågående coronakrisen sätter stor press på världens länder,
städer och samhället i stort och har enorma hälsomässiga och
ekonomiska konsekvenser. Det påverkar vardagen för alla
människor. Det påverkar också förutsättningarna för och
genomförandet av det förebyggande och fältförlagda sociala arbetet,
där verksamheterna ställs inför nya utmaningar.
När det gäller socialförvaltningens och stadens uppsökande arbete
för att nå unga som vistas i riskmiljöer under coronakrisen kan
följande svar ges.
Fråga 1.
Ungdomsjouren är en av de verksamheter som socialförvaltningen
har valt att prioritera under coronakrisen. Verksamheten ska fungera
även vid eventuell sjukfrånvaro inom personalgruppen. Framtid
Stockholm har tagit fram en bemanningsplan över vilka personer,
inom de olika verksamheterna på enheten, som kan stärka det
uppsökande arbetet vid behov. Det har genomförts ett par
informationstillfällen för enhetens medarbetare om
Ungdomsjourens uppdrag och arbetssätt. Enheten har även börjat
introducera medarbetare i det uppsökande arbetet genom att dessa
har följt med Ungdomsjouren ut i fält. Ungdomsjouren delar
löpande lägesbild och har en pågående dialog med polis med flera
aktörer gällande ungas närvaro i riskmiljöer och utveckling av
negativa riskbeteende såsom exempelvis att unga hamnar i
prostitution.
Eftersom fler unga förväntas vara kvar hemma i Stockholm till följd
av den rådande situationen planerar staden för att det uppsökande
arbetet ska bemannas på normalnivå även under sommaren.
Fråga 2.
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Socialförvaltningen och stadsdelarna har ett kontinuerligt utbyte
genom både fältchefsnätverket och fältnätverket bestående av
fältassistenter och ungdomsuppsökare som arbetar operativt. Sedan
coronautbrottet har fältchefsnätverket haft informationsutbyte via
mail om prioriteringar i det uppsökande arbetet med mera. Om
någon stadsdel eller Ungdomsjouren uppmärksammar att flera
ungdomar från andra stadsdelar regelbundet börjar befinna sig i en
stadsdel tas kontakt med chefer/fältgrupper som kan behöva komma
för att motivera hem sina ungdomar.
På ett mer övergripande och långsiktigt plan kan nämnas att
socialförvaltningen stödjer stadens fältförlagda och uppsökande
verksamheter genom att årligen erbjuda en tredagars
introduktionsutbildning för samtliga nyanställda fältassistenter och
ungdomsuppsökare. De kunskaper och erfarenheter som fältarbetet
nu ger under pågående coronakris kommer att samlas in och delges
under höstens utbildning.
Fråga 3.
Ungdomsjouren bedriver uppsökande socialt arbete under dagar,
kvällar och helger i Stockholms innerstads riskmiljöer och i
Järvaområdet. Ungdomsjouren arbetar även i tunnelbanans
knutpunkter samt under sommarhalvåret i stadens parker, främst på
Södermalm. Vid särskilda händelser, social oro eller risk för social
oro i någon stadsdel kan Ungdomsjouren under en period förstärka
stadsdelens uppsökande arbete i samarbete med aktuell fältgrupp.
Detta sker efter att stadsdelsdirektör inkommer med en förfrågan
om förstärkning till förvaltningschefen på socialförvaltningen.
Ungdomsjouren kan snabbt ställa om arbetet utifrån vad som
behöver prioriteras.
Sammantaget ser socialförvaltningen inget behov av att förstärka
uppbackningen till stadsdelsnämnderna utöver det redan etablerade
samarbetet, eller att förstärka Ungdomsjourens verksamhet.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Bilaga
Skrivelse från Socialdemokraterna
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