
 

 

 

Solna den 30 oktober 2017  
Motion till kommunfullmäktige 

 
Motion om kvalificerade fältassistenter   
 
I Socialtjänstlagen (5 kap. 1 §) fastslås att socialnämnden ska bedriva uppsökande 
verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa. 
Tillsammans med andra ska socialtjänsten uppmärksamma och verka för att barn och unga 
inte vistas i miljöer som är skadliga för dem.  
 
Socialt fältarbete är en metod för att uppfylla dessa ambitioner. En fältarbetare/fältassistent 
arbetar på individ-, grupp- och strukturell nivå bland barn och ungdomar för att upptäcka och 
förhindra exempelvis begynnande kriminalitet, missbruk, mobbning och andra negativa 
yttringar. Rent konkret handlar det om att etablera goda kontakter med ungdomar i deras 
egna miljöer exempelvis i skolan, på fritidsgården eller på stan. 
 
Vänsterpartiet anser att det är viktigt att arbeta med förebyggande socialt arbete. Fältarbetet 
syftar till att vara förebyggande snarare än akutstyrt och reaktivt och bygger på frivillighet, 
förtroende och respekt för alla ungdomars integritet. 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 kan betraktas som frivilliga för ungdomen. Solna stad 
har i dag inga kvalificerade fältarbetare som arbetar med ett uppsökande arbete utifrån de 
ambitioner som finns i socialtjänstlagen. Att nattvandra för att få veta vad barn och ungdomar 
har för sig räcker inte. I flera av våra grannkommuner är fältassistenterna ute i samtliga 
skolor och informerar om sin verksamhet. På så vis vet ungdomarna vilka de kan ta kontakt 
med. Den typen av systematiskt förebyggande fältverksamhet saknas i Solna.  

Även polisen har uttalat sig positivt till fältassistenter i Solna. Vuxennärvaron i samhället är 
viktig men där står polismyndigheten ofta ensam. Det behövs mer förebyggande och 
systematiskt arbete för unga i form av kvalificerade fältassistenter med socionom- eller 
beteendevetarutbildning. Fältassistenterna blir en viktig länk mellan socialförvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Fältassistenterna kan 
också skapa en bättre koppling mellan fältarbetet och föräldrar, skola, polis och socialtjänst. 
Därför har de bättre förutsättningar att arbeta effektivt än exempelvis externa säkerhetsbolag 
som i dag gör en del av fältassistenternas uppgifter.  
 
Av denna anledning föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige besluta 
Att Solna stad inrättar kvalificerade fältassistenter.   
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