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8 Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna (SN
2019:37)
Beslut

Socialnämnden godkänner yttrandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade datum 2018-10-26 att mötesplatserna för unga
vuxna avvecklas i nuvarande form per den 21 mars 2019.
Kommunstyrelsen föreslår istället att utöka det kommunala aktivitetsansvaret och att det kompletteras med att schemalagda aktiviteter som riktas till
målgruppen unga 16 - 19 år oavsett om de studerar eller ej. Fritidsgårdsverksamheter tillförs resurser för att höja kvaliteten och fördjupa det främjande arbete och också bidra till det förebyggande arbetet.
Socialnämnden tillförs resurser för att mer effektivt kunna arbeta med unga
kriminella inom ramen för det våldspreventiva arbetet. Socialnämnden, anmodas att samordna kommunens arbete med gruppen unga som lever i, alternativt i riskzonen för ett, kriminellt liv, detta inom ramen för det våldspreventiva centret.
Ytterligare nämnder såsom Kultur- och fritidsnämnden och arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden är anmodade att yttra sig över beslutet och
arbetet framåt. Socialnämnden har inte några ytterligare synpunkter än det
som kommunstyrelsen anför.
Nämnderna anmodas också att återkomma om förslag till fördelning av
verksamhetens befintliga budget. Socialnämndens förslag är att fördela budget enligt nedan;


Tre samordnartjänster inom barn och unga för att ytterligare förstärka arbetet med kriminella ungdomar tillsammans med polisen
och skolan - 1,7 Mkr.



En behandlartjänst till Stödcentrum för unga brottsutsatta - 700 tkr



Två tjänster inom vuxna brottsoffer för att klara metod- och kompetensutveckling, förbättrad samverkan med polis, hälso- och sjukvården samt frivilligorganisationer - 1,4 Mkr.



Förstärkning av ett systematiskt arbete med hot och hot om
våld/kriminalitet riktat mot medarbetare och brukare - 1,8 Mkr.

4 mkr på verksamhet 73 Barn och unga 0-20 år
1,6 mkr på verksamhet 74 Övriga vuxna
Totalt: 5,6 Mkr
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Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner yttrandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade datum 2018-10-26 att mötesplatserna för unga
vuxna avvecklas i nuvarande form per den 21 mars 2019.
Kommunstyrelsen föreslår istället att utöka det kommunala aktivitetsansvaret och att det kompletteras med att schemalagda aktiviteter som riktas till
målgruppen unga 16 - 19 år oavsett om de studerar eller ej. Fritidsgårdsverksamheter tillförs resurser för att höja kvaliteten och fördjupa det främjande arbete och också bidra till det förebyggande arbetet.
Socialnämnden tillförs resurser för att mer effektivt kunna arbeta med unga
kriminella inom ramen för det våldspreventiva arbetet. Socialnämnden, anmodas att samordna kommunens arbete med gruppen unga som lever i, alternativt i riskzonen för ett, kriminellt liv, detta inom ramen för det våldspreventiva centret.
Ytterligare nämnder såsom Kultur- och fritidsnämnden och arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden är anmodade att yttra sig över beslutet och
arbetet framåt. Socialnämnden har inte några ytterligare synpunkter än det
som kommunstyrelsen anför.
Nämnderna anmodas också att återkomma om förslag till fördelning av
verksamhetens befintliga budget. Socialnämndens förslag är att fördela budget enligt nedan;


Tre samordnartjänster inom barn och unga för att ytterligare förstärka arbetet med kriminella ungdomar tillsammans med polisen
och skolan - 1,7 Mkr.



En behandlartjänst till Stödcentrum för unga brottsutsatta - 700 tkr
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Två tjänster inom vuxna brottsoffer för att klara metod- och kompetensutveckling, förbättrad samverkan med polis, hälso- och sjukvården samt frivilligorganisationer - 1,4 Mkr.



Förstärkning av ett systematiskt arbete med hot och hot om
våld/kriminalitet riktat mot medarbetare och brukare - 1,8 Mkr.

4 mkr på verksamhet 73 Barn och unga 0-20 år
1,6 mkr på verksamhet 74 Övriga vuxna
Totalt: 5,6 Mkr

Charlotte Lagerqvist
T.f Socialdirektör
_________
Expedieras till
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§ 228
Utveckling av kommunens arbete för unga vuxna
(KS/2018:633)
Beslut

1. Mötesplatserna för unga vuxna avvecklas i nuvarande form per den 31
mars 2019.
2. Det kommunala aktivitetsansvaret i kommunen, ungdomar 16-19 år som
ej studerar, utökas med ett starkare och intensivare uppsökande arbete,
så att alla ungdomar i kommunen nås av ungdomsgarantin i ett tidigt och
förebyggande skede.
3. Som ett komplement till arbetet startas schemalagda aktiviteter riktat till
målgruppen unga 16-19 år oavsett om de studerar eller ej. Alla aktiviteter ska vara schemalagda och syfta till att öka andelen ungdomar som
går till studier eller arbete. Verksamheten kan bedrivas av såväl kommunen som andra föreningar och näringsliv.
4. Socialnämnden tillförs resurser för att mer effektivt kunna arbeta med
unga kriminella inom ram för det våldspreventiva arbetet. Socialnämnden, inom ramen för våldspreventivt center, anmodas att samordna
kommunens arbete med gruppen unga som lever i, alternativt i riskzonen
för ett, kriminellt liv.
5. Kultur- och fritidsnämndens fritidsgårdsverksamhet tillförs resurser för
att höja kvaliteten och för att kunna fördjupa det främjande arbetet, och
därmed också bidra i det förebyggande arbetet.
6. Kultur- och fritidsnämnden anmodas att utreda användningsområdena
för de lokaler som används som mötesplatser för verksamheten för unga
vuxna. I en sådan utredning bör förvaltningen till exempel undersöka
möjligheten att använda befintliga lokaler för schemalagda kompletterande aktiviteter, eller att tillgängliggöra lokalerna för lokala föreningar
eller kommunal verksamhet.
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7. Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden anmodas att yttra sig över beslutet och arbetet framåt. Nämnderna anmodas vidare att utifrån detta återkomma med
förslag till fördelning av verksamhetens befintliga budget som idag används för mötesplatserna till de områden som specificeras i beslutssatserna två till fem. Förändringarna ska vara kostnadsneutrala för kommunen som helhet. Yttranden ska återrapporteras senast 2019-01-31.
Deltar ej

Samtliga ledamöter för (M), (TUP) och (SD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande gav i februari 2018 kommundirektören i
uppdrag att med stöd av processorganisationen bereda fram ett ärende för att
förtydliga och implementera tydligare riktlinjer för kommunens unga
vuxna-verksamheten.
I dagsläget bedriver Botkyrka kommun tre mötesplatser för unga vuxna;
Ungdomens hus i Fittja, Grunden i Alby samt Unga vuxna Norsborg som är
under uppbyggnad. Ramböll har under våren 2018 utvärderat samtliga mötesplatser. I utvärderingen konstateras att utifrån befintlig uppföljning går
det inte att uttala sig om i vilken utsträckning verksamheten vid mötesplatserna stöttar de unga vidare till studier och arbete. Utbudet av aktiviteter
som stöttar unga vuxna vidare till arbete och studier konstateras vara begränsat samt att medledarna på mötesplatserna upplever sig ha otillräcklig
kompetens för uppdraget.
Utifrån det arbete som bedrivits, med utvärderingen som grund, konstateras
att omfattande förändring och avgränsning av verksamheten gentemot unga
vuxna krävs för att uppnå de politiska målsättningarna, vilket föranleder
detta utvecklingsförslag av arbetet med kommunens unga vuxna.
Motivering

Botkyrka är och ska vara en kommun som aktivt jobbar med våra unga som
saknar arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Detta görs i många
olika verksamheter, en av dem är våra mötesplatser och verksamheter för
unga vuxna. Dessa verksamheter syftar till att stärka och slussa unga vuxna
till sysselsättning så som studier eller jobb.

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-10-26

3[4]
Dnr KS/2018:633

Att ha utbildning och jobb är både viktigt för individen och samhället. I
Botkyrka har vi en 90-dagarsgaranti som ska omfatta alla mellan 16 och
24 år och innebär att alla ska garanteras stöd och hjälp för att inom 90 dagar
kunna gå till sysselsättning så som studier, praktik eller jobb.
Unga-vuxna-verksamheterna är ett led i kommunens prioriterade arbetsmarknadsarbete. Verksamheten syftar till att stödja och motivera till studier
eller jobb och är därmed en viktig del av vårt arbete inom ungdomsgarantin
och vårt arbete att stärka Botkyrka.
Syftet med verksamheten är idag delvis otydligt och vi kan också se att
verksamheterna ser väldigt olika ut och vilka aktiviteter som erbjuds. Det
händer till och med att platserna utnyttjas av kriminell verksamhet.
Unga-vuxna-verksamheterna ska leda mot sysselsättning och jobb men
beskrivs ibland som ungdomsgårdar för vuxna. Det förekommer också att
grannar och andra beskriver platserna som otrygga.
Kommunledningen vill därför stärka och förtydliga uppdraget kring ungavuxna-verksamheterna så att de kan fungera på det sysselsättningsfrämjande
och motiverande sätt som det är tänkt. Därför är det dags att avsluta det arbete som idag inte ger rätt effekt, och intensifiera arbetet med att få ungdomar i jobb samt det våldspreventiva arbetet. Platserna ska vara trygga och
erbjuda uteslutande aktiviteter som bidrar till att uppfylla uppdraget.
Kommunstyrelsens ordförande redogör för ärendet i skrivelse 2018-10-26.
Yrkande

Ebba Östlin (S) yrkar att andra meningen i ordförandeförslagets beslutssats
sju revideras enligt följande:
Nämnderna anmodas vidare att utifrån detta återkomma med förslag till fördelning av verksamhetens befintliga budget som idag används för mötesplatserna till de områden som specificeras i beslutssatserna två till fem.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens ordförande ställer justerat ordförandeförslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det justerade ordförandeförslaget.
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Protokollsanteckning

Vi moderater och tullingepartister väljer att inte deltaga i beslut då handlingen skickades ut kvällen innan (under sittande kommunfullmäktigesammanträde). Då kommunstyrelsesammanträdet är morgonen efter vid kl.
09.00 ger det oss inga möjligheter alls att samråda med våra respektive partigrupper, samt liten tid att läsa in oss på själva ärendet i sig. Vi avser att
agera i frågan då denna kommer upp i kommunfullmäktige istället.
Vi anser vidare att det är synd att kommunstyrelsens ordförande uppvisar en
sådan tydlig nonchalans inför de interndemokratiska processerna, som i sig
är en vital del av den representativa demokratin.
Stina Lundgren (M)
_____

Anders Thorén (TUP)

Expedieras till:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

