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)

