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Interpellation till Socialnämndens ordförande Arion Chryssafis

Interpellation om fältassistenter för ökad trygghet
Utvecklingen i Hagalund går just nu åt fel håll. Våldet och otryggheten har ökat. Droghandel i
trappuppgångarna och avlossandet av smällare har blivit vardag, och Hagalundsborna har
fått uppleva flera skjutningar, varav en i början av februari ledde till att en ung man miste
livet. Engagemanget hos Hagalundsborna är stort för att bli av med kriminaliteten i området
och göra stadsdelen mer trygg och levande igen, men detta engagemang behöver matchas
med andra insatser som vi i politiken kan verka för.
Ungdomsbrottslighet är ett komplext problem utan enkla svar och Vänsterpartiet ser att det
måste till många saker för att lösa problemet. Ökad polisnärvaro, god samverkan med skola,
civilsamhället och socialtjänst, samt aktiviteter för barn och unga är några viktiga pusselbitar.
En annan viktig pusselbit är ökad närvaro av vuxna i området som kan se och fånga upp
ungdomar som riskerar att hamna på glid, och därför har flera nattvandringar genomförts i
Hagalund den senaste tiden.
Nattvandrare fyller en viktig funktion av flera skäl, men dessa skulle behöva kompletteras
med kvalificerad och utbildad personal som har ett långsiktigt perspektiv i det sociala arbetet.
Vänsterpartiet har flera gånger tidigare motionerat om att anställa kvalificerade fältassistenter
i staden. Fältassistenterna kan skapa en gedigen koppling mellan berörda förvaltningar och
mellan fältarbetet och föräldrar, skola, polis och socialtjänst. De har därför bättre
förutsättningar att arbeta effektivt än exempelvis externa säkerhetsbolag. Fältassistenter är
givetvis inte svaret på alla problem, men vi är övertygade om att detta kan vara en av dessa
viktiga pusselbitar för att öka tryggheten i Hagalund och andra oroliga områden.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1. Är staden beredd att anställa fältassistenter som bland annat nattvandrar i Hagalund och
andra extra orolig områden?
2. Vilka insatser har staden vidtagit (eller planerar att vidta) sedan dödsskjutning för att
kartlägga problemens omfattning och öka tryggheten i Hagalund?
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