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Svar på motion angående utökat stöd till kommunens
ungdomsmottagning

Ärendebeskrivning
Ylva Samuelsson (S) och Kjell Thelin (S) har den 8 mars 2012 lämnat en motion
om utökat stöd till kommunens ungdomsmottagning. De yrkar att de 250 tkr som
är avsatta att användas till barn i ekonomiskt utsatta familjer omdisponeras till
kommunens ungdomsmottagning i syfte att vidareutveckla dess förebyggande och
uppsökande verksamhet.

I november 2011 beslutade kommunfullmäktige att skjuta till 250 tkr till
socialnämnden att användas till barn i ekonomiskt utsatta familjer.

Motionärerna menar att ungdomsmottagningen är en verksamhet som har fått stå
tillbaka för andra aktiviteter då man har varit tvungen att göra prioriteringar inom
individ- och familjeomsorgen.

På ungdomsmottagningen kan ungdomar med behov av samtal och stöd få
professionell hjälp. Motionärerna konstaterar att efterfrågan på hjälp är stor och
att resurserna inte räcker till.

Kommunstyrelsen har den 3 april 2012, beslutat att remittera motionen till
socialnämnden för beredning.

Socialnämnden har behandlat ärendet den 12 juni 2013. I socialförvaltningens
redovisning framgår att de 250 tkr som kommunfullmäktige anslagit för barn i
ekonomiskt utanförskap beslutade socialnämnden den 26 april 2012 § 68 att
använda till att anställa 0,5 kurator på ungdomsmottagningen. Det hade då påtalats
att utökade kuratorsresurser behövdes där under flera år. En kurator på halvtid
anställdes i september 2012, men under våren 2013 har förvaltningen konstaterat
att besöken hos kurator har minskat. År 2010 var 83 ungdomar aktuella hos
kuratorn, 2011 var det 74 och enligt den bifogade verksamhets- berättelsen för
2012 var det 64. Orsakerna till detta är inte klarlagda, men socialförvaltningen
konstaterar att de sedan september haft 0,5 kurator med mycket få
arbetsuppgifter och i samråd med den medarbetaren har de överenskommit att
anställningen ska avslutas under sommaren. Socialnämnden beslutar föreslå att
motionen om utökat stöd till ungdomsmottagningen då kan anses besvarad,
eftersom socialförvaltningen i nuläget inte kan se att behovet finns.

Kommunstyrelsen har den 13 augusti 2013 beslutat att bifalla socialnämndens
förslag.

Beslutsunderlag
Motion angående utökat stöd till kommunens ungdomsmottagning, daterad den 8
mars 2012
Socialförvaltningens redovisning daterad den 12 juni 2013
Socialnämnden den 12 juni 2013, § 104
Kommunstyrelsen den 18 juni 2013, § 304
Kommunstyrelsen den 13 augusti 2013, § 324



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-29 2

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf § (forts.)

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen om utökat stöd till ungdomsmottagningen ska anses besvarad, då
socialnämnden i nuläget inte kan se att behovet finns.

Expedieras till:
Socialnämnden


