SOLNA STAD
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG

SID 1 (2)
2017-01-16

§ 18
Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om "nätvandring"
(KS/2016:234)
Sammanfattning
Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni
2016. Motionären föreslår att Solna stad ska börja med kvalificerat fältarbete där
”nätvandring” ingår.
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande framfört att de är tveksamma till
effekterna av en sådan insats inom kultur- och fritidsförvaltningens
verksamhetsområde. Fritidsledare arbetar med förtroendeskapande kontakter med
ungdomar, vilka kan riskeras om fältinsatser på nätet uppfattas som kontrollerande.
Förvaltningen har för några år sedan prövat att vara tillgängliga på nätet, men
ungdomarna visade då inte intresse för att kontakta fritidsledarna. Förvaltningen
anser att de kontaktvägar som redan finns, inklusive samarbetet med
socialförvaltningen om fritidsfältarna, är goda insatser för att uppnå motionens syfte.
Socialnämnden har i yttrande framfört att staden bedriver fältverksamhet som
kompletteras av andra förebyggande och uppsökande insatser som bland andra
socialförvaltningen tillhandahåller. Nämnden är tveksam till effekterna av förslaget
och anser inte att det finns skäl att föreslå nämnden några förändringar i gjorda
prioriteringar och förslag till resurser som lagts fram i kommande verksamhetsplan
och budget.
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att såväl kultur- och fritidsnämnden, som
socialnämnden inte vill lägga fram förslag om nätvandring, med hänvisning till att
de är tveksamma till effekterna av förslaget. Vid kultur- och fritidsförvaltningens
försök för några år sedan, visade inte ungdomarna något intresse för att ha kontakt
med fritidsledarna på nätet. Men utvecklingen inom området går snabbt och
ungdomarnas intressen och beteende på nätet förändras lika snabbt, vilket kan
påverka förutsättningarna. Stadens pågående arbete med en strategi mot
radikalisering, kan också medföra ökade insatser på nätet för att fånga upp
extremistiska tendenser bland unga, varför det inte kan uteslutas att nätvandrare eller
liknande funktioner i framtiden kan vara en metod som man kan titta närmare på. I
dagsläget finns det inga förslag om detta i nämndernas verksamhetsplan och budget.
Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till vad nämnderna framfört, att
motionen förklaras besvarad.
Yrkande
Pehr Granfalk (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Signatur

SOLNA STAD
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG

SID 2 (2)
2017-01-16

Thomas Magnusson (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall till
förvaltningens förslag och dels bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen
bifaller förvaltningens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.
Reservation
Thomas Magnusson anmäler för (V) reservation mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Signatur

SOLNA STAD

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-01-02
SID 1 (1)
KS/2016:234

Stadsledningsförvaltningen

Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om nätvandring
Sammanfattning
Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni
2016. Motionären föreslår att Solna stad ska börja med kvalificerat fältarbete där
”nätvandring” ingår.
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande framfört att de är tveksamma till effekterna av en sådan insats inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde.
Fritidsledare arbetar med förtroendeskapande kontakter med ungdomar, vilka kan
riskeras om fältinsatser på nätet uppfattas som kontrollerande. Förvaltningen har för
några år sedan prövat att vara tillgängliga på nätet, men ungdomarna visade då inte
intresse för att kontakta fritidsledarna. Förvaltningen anser att de kontaktvägar som
redan finns, inklusive samarbetet med socialförvaltningen om fritidsfältarna, är goda
insatser för att uppnå motionens syfte.
Socialnämnden har i yttrande framfört att staden bedriver fältverksamhet som
kompletteras av andra förebyggande och uppsökande insatser som bland andra socialförvaltningen tillhandahåller. Nämnden är tveksam till effekterna av förslaget och
anser inte att det finns skäl att föreslå nämnden några förändringar i gjorda prioriteringar och förslag till resurser som lagts fram i kommande verksamhetsplan och
budget.
Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att såväl kultur- och fritidsnämnden, som
socialnämnden inte vill lägga fram förslag om nätvandring, med hänvisning till att
de är tveksamma till effekterna av förslaget. Vid kultur- och fritidsförvaltningens
försök för några år sedan, visade inte ungdomarna något intresse för att ha kontakt
med fritidsledarna på nätet. Men utvecklingen inom området går snabbt och ungdomarnas intressen och beteende på nätet förändras lika snabbt, vilket kan påverka
förutsättningarna. Stadens pågående arbete med en strategi mot radikalisering, kan
också medföra ökade insatser på nätet för att fånga upp extremistiska tendenser
bland unga, varför det inte kan uteslutas att nätvandrare eller liknande funktioner i
framtiden kan vara en metod som man kan titta närmare på. I dagsläget finns det
inga förslag om detta i nämndernas verksamhetsplan och budget. Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till vad nämnderna framfört, att motionen förklaras besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.
Kristina Tidestav
Stadsdirektör

Anders Offerlind
Förvaltningschef

SOLNA STAD
Kultur- och fritidsnämnden
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2016-10-18

§ 69
Motionssvar om "nätvandring" (KFN/2016:99)
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i remiss från kommunstyrelsen givits i uppdrag att
avge svar med anledning av motion om kvalificerat fältarbete där s.k. nätvandring
ingår som en arbetsmetod i ett uppsökande och förebyggande arbete riktat till unga
(KS/2016: 234610). Motionen hänvisar till ambitionen i socialtjänstlagens 3 kap 1§
om uppsökande socialt arbete ”gentemot ungdomar som riskerar att utveckla sociala
problem” och menar att nattvandring inte längre räcker, och ser därför ett behov av
”kvalificerade fältassistenter” som ”ska finnas på forum och nätverk som är populära bland ungdomar”.
Kultur- och fritidsförvaltningens fritidsverksamheter är positiv till utvecklingen av
digitala tjänster och använder internet som kommunikationskanal för att nå ungdomar med olika aktiviteter, men bedriver i dagsläget inget strukturerat och uppsökande socialt preventionsarbete gentemot ungdomar på internet.
Förvaltningen är tveksam till effekterna av en sådan insats inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden och att detta kan kombineras med fritidsledarnas
pedagogiska uppdrag. Fritidsledare arbetar med förtroendeskapande kontakter med
ungdomar i sitt dagliga utövande som kan riskeras om fältinsatser på nätet uppfattas
kontrollerande, som motionären också själv uttrycker, och inte som konstruktiva och
stärkande kontakter i ungdomarnas vardag. Förvaltningen anser vidare att de kontaktvägar till barn och unga som redan finns i staden, inklusive samarbetet med socialförvaltningen om fritidsfältarna, är goda insatser för att uppnå motionens syfte.
Yrkande
Peter Edholm (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Thomas Magnusson (V) yrkar bifall till motionen i enlighet med bilaga 2 till protokollet.
Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall till förvaltningens förslag och dels bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och konstaterar att
kultur och fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse
som nämndens yttrande över motionen.
Reservation
Thomas Magnusson anmäler för (V) reservation mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Signatur

Solna den 18 oktober 2016
Kultur- och fritidsnämnden, ärende 5
KFN/2016:99, Motionssvar om ”nätvandring”

Yrkande
Jag yrkar
Bifall till motionen.

Jag vill härutöver anföra:
Vänsterpartiet anser att det är mycket viktigt med fältarbete. I motionen nämner vi fyra nyckelord, som
är förebyggande, frivillighet, förtroende och flexibilitet. Vi kan också lägga till begreppet långsiktighet.
Självfallet vill vi att kultur- och fritidsnämnden ska ställa sig positiva till motionen. Därför är det trist att
förvaltningens förslag till svar uttrycker tveksamhet till motionens förslag. Inte minst mot bakgrund av
att nämndens ordförande i somras själv tog ett ordförandebeslut om en särskild fältinsats i Hagalund.
Den insatsen har såvitt vi vet ännu ej utvärderats och det hade kanske varit klokt att avvakta den
utvärderingen innan man så kategoriskt ifrågasätter motionens förslag.
I motionen pekar vi på behovet av att inte enbart nattvandring räcker utan behov finns av uppsökande
arbete på nätet. I det arbetet är det också viktigt att personalen har bred kompetens t.ex.
socionomexamen. Just detta kanske inte i första hand är en fråga för kultur- och fritidsförvaltningen.
Men vi menar att samarbete över förvaltningsgränserna är angelägen och därför skulle det varit bra
om svaret hade öppnat upp för samarbete och gemensam planering. När så inte görs försvåras
möjligheten att bifalla motionen.

Thomas Magnusson (V)

SOLNA STAD
Kultur- och fritidsförvaltningen

2016-10-05
SID 1 (2)
KFN/2016:99
TJÄNSTESKRIVELSE

Motionssvar om "nätvandring"
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i remiss från kommunstyrelsen givits i uppdrag att
avge svar med anledning av motion om kvalificerat fältarbete där s.k. nätvandring
ingår som en arbetsmetod i ett uppsökande och förebyggande arbete riktat till unga
(KS/2016: 234610). Motionen hänvisar till ambitionen i socialtjänstlagens 3 kap 1§
om uppsökande socialt arbete ”gentemot ungdomar som riskerar att utveckla sociala
problem” och menar att nattvandring inte längre räcker, och ser därför ett behov av
”kvalificerade fältassistenter” som ”ska finnas på forum och nätverk som är populära
bland ungdomar”.
Kultur- och fritidsförvaltningens fritidsverksamheter är positiv till utvecklingen av
digitala tjänster och använder internet som kommunikationskanal för att nå ungdomar med olika aktiviteter, men bedriver i dagsläget inget strukturerat och uppsökande socialt preventionsarbete gentemot ungdomar på internet.
Förvaltningen är tveksam till effekterna av en sådan insats inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden och att detta kan kombineras med fritidsledarnas
pedagogiska uppdrag. Fritidsledare arbetar med förtroendeskapande kontakter med
ungdomar i sitt dagliga utövande som kan riskeras om fältinsatser på nätet uppfattas
kontrollerande, som motionären också själv uttrycker, och inte som konstruktiva och
stärkande kontakter i ungdomarnas vardag.
Förvaltningen anser vidare att de kontaktvägar till barn och unga som redan finns i
staden, inklusive samarbetet med socialförvaltningen om fritidsfältarna, är goda insatser för att uppnå motionens syfte.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse
som nämndens yttrande över motionen.

Beslutet ska expedieras till:
Kommunstyrelsens kansli

Roger Markdalen
förvaltningschef

Rickard Oxfält
kommunikationssamordnare

2 (2)

Bakgrund
Fritidsverksamheten deltog för några år sedan i projektet Fritidsledare Online i samarbete med Malmö Högskola, samordnat av Kunskapscentrum för fritidsledarskap.
Under projektet var fritidsledare ute på olika sociala forum i tydligt markerad roll
som just fritidsledare, för att finnas tillgängliga vissa bestämda tider och dagar för
unga som ville ha kontakt med en vuxen av någon anledning. Arbetet har emellertid
inte fortsatt i den egna verksamheten efter avslutat projekt, då intresset från ungdomarna inte var tillräckligt stort för att motivera detta.
Flera av stadens fritidsverksamheter använder sociala medier som kommunikationskanaler gentemot sina besökare. Dialog med besökare eller andra aktörer via dessa
kanaler, är inte vanligt förekommande och endast reaktiv. Det har inga likheter med
den typ av närvaro på internet som motionen avser, vilket heller aldrig varit syftet.
Fritidsverksamheten arbetar även med så kallade ”fritidsfältare”, delvis finansierat
av socialförvaltningen, som under utomhussäsongen rör sig ute på helgkvällar och nätter för att skapa ökad trygghet där ungdomar rör sig, och vara vuxna som man
kan vända sig till vid behov. Detta genomförs några timmar per vecka och är inte
samma sorts uppsökande verksamhet som fältassistenter utför, vilka ofta har en socionombakgrund och arbetar utifrån socialförvaltningen som uppdragsgivande myndighet. Fritidsfältarna däremot agerar enbart utifrån sin roll som fritidsledare med ett
främjande perspektiv på ungdomars fritid, och har inte social prevention som sitt
huvudsakliga uppdrag.
Socialförvaltningen driver sedan flera år MiniMaria i samverkan med landstinget
och sedan 2008 gemensamt med Sundbybergs stad. Enskilda ungdomar, föräldrar,
kamrater och andra som har frågor eller hyser oro för ungdomar kan vända sig till
denna mottagning. Verksamheten är också kontinuerligt ute och informerar på bl.a.
skolor, fritidsgårdar och vid föräldramöten. Med dessa och polisen m.fl. har man
också en kontinuerlig samverkan. MiniMaria har hög och varierad kompetens med
socionomer, sjuksköterska och tillgång till läkare viss tid. Under flera år har verksamheten utvecklat arbetet med att motverka drogmissbruk och kriminalitet och kan
erbjuda flera olika program.

Förvaltningens bedömning
Ett eventuellt uppdrag att arbeta med ”nätvandring” skulle behöva formuleras tydligt
i verksamhetsplan och budget avseende vilket syfte verksamheten skulle ha, och
därmed vilka personalkompetenser som skulle behövas, samt vilken myndighet/förvaltning som är lämplig utförare.
Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning dock att en strukturerad uppsökande fältverksamhet via nätet i form av ”nätvandring” utifrån social prevention
med kvalificerade kompetenskrav inte självfallet är ett uppdrag som hamnar under
kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden. Fritidsledare riskerar att hamna i
situationer som försvårar det förtroendeskapande arbete som bedrivs utifrån deras
pedagogiska uppdrag.
Förvaltningen anser vidare att de kontaktvägar till barn och unga som redan finns i
staden, inklusive samarbetet med socialförvaltningen om fritidsfältarna, är goda insatser för att uppnå motionens syfte.

SOLNA STAD
Socialnämnden
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§ 86
Remissvar avseende motion om nätvandring (KS/2016:234)
(SN/2016:182)
Sammanfattning
Socialnämnden har i remiss från kommunstyrelsen givits i uppdrag att avge svar
med anledning av motion om kvalificerat fältarbete där s.k. nätvandring ingår som
en arbetsmetod i ett uppsökande och förebyggande arbete riktat till unga (KS/2016:
234610). När det gäller motionens förslag om kvalificerat fältarbete kan förvaltningen konstatera att staden bedriver viss fältverksamhet som kompletteras av andra förebyggande och uppsökande insatser som bl.a. socialförvaltningen tillhandahåller.
Vad avser förslaget om nätvandring är förvaltningen tveksam till effekterna av en
sådan insats. Förvaltningen anser inte att det utifrån motionens förlag finns skäl att
föreslå nämnden några förändringar i gjorda prioriteringar och i den fördelning av
resurser som förvaltningen lagt i budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
Yrkande
Arion Chryssafis (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Katrin Persson (V) yrkar bifall till motionen i enlighet med bilaga 5 till protokollet.
Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall till förvaltningens förslag och dels bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och konstaterar att
socialnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Beslut
Socialnämnden beslutar att som sitt remissvar till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.
Reservation
Katrin Persson anmäler för (V) reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Signatur

Solna den 25 oktober 2016
Socialnämnden, ärende 10, SN/2016:182
Remissvar avseende motion om nätvandring (KS/2016:234)

Yrkande
Jag yrkar:
Bifall till motionen
Jag vill härutöver anföra:
Socialförvaltningen hänvisar i sitt yttrande till de befintliga verksamheter som finns för förebyggande
arbete gentemot ungdomar och bedömer att behovet av ytterligare uppsökande verksamhet för
ungdomar inte behövs. Man nämner i svaret samarbetet ”Fritidsfältare” med Kultur – och
fritidsförvaltningen som ett exempel på uppsökande verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden skriver i
sitt svar till motionen att arbetet som sker tillsammans med socialförvaltningen rör sig om ett par
timmar per vecka under utomhussäsong och att det inte är fråga om kvalificerat uppsökande arbete
utan arbete som fritidsledare. Utöver detta hänvisar socialförvaltningen i sitt svar till MiniMaria som
förvisso arbetar med missbrukande unga, men som inte på något sätt jobbar med uppsökande och
preventiva uppgifter. MiniMaria är högspecialiserad vård för missbrukande unga och den instans man
kontaktar när ungdom väl har fastnat i missbruk.
Ur motionssvaret framgår alltså att det inte bedrivs något kvalificerat preventivt fältarbete från
socialtjänstens sida, vare sig på nätet eller IRL (in real life, ungdomstterm som används på sociala
medier). Detta tycker vi är beklagansvärt. Vi efterlyser mer preventiva åtgärder som kan spara
samhället resurser och individer onödigt lidande. I vår budget för 2017 har vi flera förslag på
preventiva åtgärder, fältassistenterna som arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg,
skolor, fritidsgårdar och på internet är en viktig sådan. Samverkan med andra förvaltningar och
verksamheter är en annan del i det förebyggande och uppsökande arbetet gentemot olika grupper.

Katrin Persson (V)

SOLNA STAD
Socialförvaltningen
Björn Löfholm

2016-09-30
SID 1 (3)
SN/2016:182
TJÄNSTESKRIVELSE

Remissvar avseende motion om nätvandring (KS/2016:234)
Sammanfattning
Socialnämnden har i remiss från kommunstyrelsen givits i uppdrag att avge svar
med anledning av motion om kvalificerat fältarbete där s.k. nätvandring ingår som
en arbetsmetod i ett uppsökande och förebyggande arbete riktat till unga (KS/2016:
234610). När det gäller motionens förslag om kvalificerat fältarbete kan förvaltningen konstatera att staden bedriver viss fältverksamhet som kompletteras av andra förebyggande och uppsökande insatser som bl.a. socialförvaltningen tillhandahåller.
Vad avser förslaget om nätvandring är förvaltningen tveksam till effekterna av en
sådan insats. Förvaltningen anser inte att det utifrån motionens förlag finns skäl att
föreslå nämnden några förändringar i gjorda prioriteringar och i den fördelning av
resurser som förvaltningen lagt i budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att som sitt remissvar till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutet ska expedieras till:
Kommunstyrelsen, Solna stad
Bakgrund
Vänsterpartiet i Solna har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att staden ska
börja med kvalificerat fältarbete där s.k. nätvandring ingår. I motionen sägs att det
behövs mer förebyggande arbete för unga i form av kvalificerade fältassistenter och
att dessa ska börja nätvandra då ungdomarna finns på internet. Motionen hänvisar
också till att fältarbetare i en del andra kommuner använder sig av s.k. nätvandring
och att ”Fryshuset” i Stockholm sedan ett antal år bedriver ett projekt med nätvandring. Av den information som ges på Fryshusets hemsida sägs om projektet att man
har ett särskilt engagemang för unga som befinner sig i någon form av destruktivt
utanförskap. Vidare sägs på här att man anser det viktigt att det finns lättillgängliga
vuxna förebilder på Internet för att motverka känslor av ensamhet. Det framgår också att Fryshusets nätvandrare främst har bedrivit verksamhet på olika ungdomsmötesplatser, s.k. communities på nätet.

2 (3)

I Socialtjänstlagens (SoL) 3 kap. 1 § sägs det att det hör till socialnämndens uppgifter att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, bl.a. genom
uppsökande verksamhet. Vidare sägs i 5 kap. 1 § SoL att socialnämnden ska bedriva
uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och
unga far illa och tillsammans med andra uppmärksamma och verka för att barn och
unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem.
Uppsökande verksamhet riktad till ungdomar som utförts av fältassistenter har bedrivits av kommunerna i mer organiserad form sedan 70-talet. Det saknas tyvärr
forskning inom detta område liksom utvärderingar som kan visa på resultat och effekter för denna typ av verksamhet. Hur detta arbete utförts har också varierat över
tid och mellan olika kommuner. Dessutom varierar huvudmannaskapet så att fältassistenterna i vissa fall är knutna till socialtjänsten och i andra fall till kommunens
fritidsverksamhet, vilket lett till att de som utför arbetsuppgifterna ibland fått benämningar som ”Fritidsfältare” eller ”Fältförlagda socialsekreterare” etc.
Socialförvaltningen har tidigare bedrivit viss fältverksamhet riktad till ungdomar, i
egen regi och i samverkan med andra. Vid vissa större evenemang i Solna där mycket ungdomar förväntas röra sig medverkar socialjouren Nord väst som också samarbetar med polisen vid dessa tillfällen Sedan ett antal år bedriver Kultur- och fritidsförvaltningen ett arbete med s.k. fritidsfältare, en verksamhet som delvis finansieras
av socialförvaltningen. Fritidsfältarna rör sig under utomhussäsongen ute på helgkvällar och -nätter för att skapa ökad trygghet där ungdomar rör sig. De agerar utifrån sin roll som fritidsledare med ett främjande perspektiv på ungdomars fritid som
sitt huvudsakliga uppdrag. Kultur- och fritidsförvaltningen har för ett antal år sedan
deltagit i projektet ”Fritidsledare Online” där fritidsledare var ute på olika sociala
forum i en tydligt markerad roll som just fritidsledare för att finnas tillgängliga för
unga som ville ha kontakt med en vuxen av någon anledning. Förvaltningens har
inte fortsatt med detta arbete efter avslutat projekt, då intresset från ungdomarna inte
ansågs vara tillräckligt stort.
För ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet drivs sedan flera år MiniMaria av socialförvaltningen i samverkan med landstinget och sedan 2008 gemensamt med Sundbybergs stad. Enskilda ungdomar, föräldrar, kamrater och andra som
har frågor eller hyser oro för ungdomar kan vända sig till denna mottagning. Verksamheten är också kontinuerligt ute och informerar på bl.a. skolor, fritidsgårdar och
vid föräldramöten. Med dessa och polisen m.fl. har man också en kontinuerlig samverkan. MiniMaria har hög och varierad kompetens med socionomer, sjuksköterska
och tillgång till läkare viss tid. Under flera år har verksamheten utvecklat arbetet
med att motverka drogmissbruk och kriminalitet och kan erbjuda flera olika program. Stödcentrum för unga brottsoffer och medling är en verksamhet som nordvästkommunerna driver gemensamt sedan flera år. Syftet med verksamheten är att
stödja de ungdomar som har varit utsatta för brott genom att erbjuda stödsamtal,
praktisk hjälp och föräldrastöd. Verksamheten erbjuder även medling mellan förövare och brottsoffer.
Förvaltningens förslag
När det gäller motionens förslag om kvalificerat fältarbete kan förvaltningen konstatera att staden bedriver en viss fältverksamhet som kompletteras av andra förebyggande och uppsökande insatser som bl.a. socialförvaltningen tillhandahåller. Förvaltningen är positiv till att på olika sätt utveckla kommunikationen med stadens
medborgare, inkl. dess ungdomar, liksom till utvecklingen av digitala tjänster.
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Vad avser förslaget om nätvandring är förvaltningen dock tveksam till effekterna av
en sådan insats. Förvaltningen anser inte att det utifrån motionens förslag finns skäl
att föreslå nämnden några förändringar i gjorda prioriteringar och i den fördelning
av resurser som förvaltningen lagt i budget och verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår.

Ann-Charlotte Fager
socialchef

Björn Löfholm
enhetschef

Bilagor: Protokollsutdrag, §213 Anmälda motioner, Kommunfullmäktige Solna stad
2016-06-20 inkl. Motion om ”nätvandring”, Vänsterpartiet Solna 20 juni 2016.

Solna den 20 juni 2016
Motion till kommunfullmäktige

Motion om ”nätvandring”
Socialt fältarbete är en metod för att uppfylla de ambitioner om uppsökande socialt arbete
som finns i socialtjänstlagen (3 kap 1§). En fältarbetare/fältassistent arbetar på individ-,
grupp- och strukturell nivå gentemot ungdomar som riskerar att utveckla sociala problem.
Rent konkret handlar det om att etablera goda kontakter med ungdomar i deras egna miljöer
exempelvis i skolan, på fritidsgården, på stan eller på internet.
Fyra nyckelord som är viktiga i fältarbetet är förebyggande, frivillighet, förtroende och
flexibilitet. Fältarbetet syftar till stor del till att vara förebyggande snarare än akutstyrt och
reaktivt. Frivilligheten i kontakten mellan ungdom och fältarbetare utgör en viktig grund i
skapandet av en god relation, även om fältarbetare också figurerar i situationer som inte
alltid kan betraktas som frivilliga för ungdomen. Eftersom fältarbetet bör utgå från
ungdomsgruppens egna behov och resurser för att skapa positiva förändringsprocesser
krävs det även flexibilitet vid val av arbetsmetoder.
Att nattvandra för att få veta vad barn och ungdomar har för sig räcker inte längre. Det
behövs mer förebyggande arbete för unga i form av kvalificerade fältassistenter. Men på ett
mer modernt sätt än innan genom uppsökande arbete på nätet, ”nätvandring”. Flera av
landets kommuner har redan fältarbetare på Internet. Fältarbetare ska finnas där ungdomar
finns och de finns på internet, därför är det bra att fältarbetarna börjar nätvandra, vilket
innebär att de ska finnas på forum och nätverk som är populära bland ungdomar.
Fältarbetarna ska ha egna konton på stora forum och tala om vilka de är när de tar kontakt
med ungdomar. Det är viktigt att bedriva det på ett sjyst sätt och inte bedriva något snokande
utan mest visa att de finns där.
Det är viktigt att vuxna, framförallt de som arbetar med barn och unga, lär sig om ungas liv
på internet och hur internet kan integreras i deras arbete. Det finns redan nu många som
arbetar socialt på nätet och som har gjort det i flera år. I Sundsvall, Härnösand och Timrå
använder sig fältarbetarna redan av internet och ”nätvandring”. I Örnsköldsviks kommun tar
man nu hjälp av personal från Fryshuset i Stockholm, som är van att jobba med
”nätvandring”.

Av denna anledning föreslår jag kommunfullmäktige
Att Solna stad ska börja med kvalificerat fältarbete där ”nätvandring” ingår.

Atilla Yavuz (V)

SOLNA STAD
Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG

§ 38
Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om "nätvandring"
(KS/2016:234)
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga motionen.

Signatur
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