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Interpellation - Länsgemensam socialjour, barnen då?
Frågor till Socialnämndens ordförande.
Igen tar kommuner beslut som inte är utredda på ett bra sätt. Nu gäller det socialjouren
som ska finnas i alla kommuner. Lagstiftning och bestämmelser som reglerar
verksamhet inom socialjour Socialstyrelsen använder följande definition på social jour:
”Med jourverksamhet menas att vara beredd på kommande händelseutveckling och där
man omedelbart kan nås per telefon, ge råd och stöd, göra en professionell bedömning
och där man vid behov kan vara på plats exempelvis hos en familj inom högst två
timmar.” (Socialstyrelsen, 2014).
Vet att det finns flera län som har gjort så att flera kommuner samarbetar och man har
en socialjour som har tillgång till en bil. De vanligast förekommande ärende typerna är
relaterade till barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik (men där försöker
man lösa problemet per telefon i första hand). Strängnäs kommun och Eskilstuna
kommun har haft ett samarbete ett tag med socialjouren, när man ringer får man prata
med en tjänsteman från Eskilstuna.
Innan Strängnäs kommun samarbeta med Eskilstuna kommun, när man ringde
socialjouren var det ofta en tjänsteman som kände till den som var placerad på jourhem
och familjehemmen. Och man kunde prata igen det problemet som man hade ringt för.
Ungdomen vill inte komma hem, har tillsammans med andra tjuvåkt på tåget till en annan
stad, har blivit så arg att hen har slagit sönder växthuset och är så ilsken att man blir
hotad till livet. Då har man tillsammans med tjänstemannen hitta en lösning och fått stöd
i den situationen som är jobbig.
Därför ställer jag följande frågor.
1. Hur många jourärenden med barn och unga vuxna (<21 år) har Strängnäs haft per
år från 2010 till 2017?
2. Vilka specifika villkor vill ni få med i överenskommelsen om länsgemensam
socialjour för att lösa stödet till jourhem och familjehem i Strängnäs under
jourtid?
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MOTION
Ödehusinventering i Strängnäs kommun
I Strängnäs kommun finns ödehus. Det är fastigheter i varierande skick där ingen bor permanent eller
verksamhetslokaler som inte används. Dessa fastigheter, som ofta finns utanför våra tätorter är en
outnyttjad resurs. Vi vet att det finns ett intresse att flytta till alla våra kommundelar. Dessa oanvända
fastigheter är hämmande för utvecklingen. Vi kan använda denna resurs bättre och därmed minska
bostadsbristen.
Det ligger dessutom i tiden att leva på landsbygden och i mindre samhällen, att odla, ägna sig åt
byggnadsvård, leva klimatsnålt, komma bort från jäkt och stress i större samhällen, ge barnen närhet
till naturen och utnyttja befintliga bosättningar som ofta är gediget byggda.
Vi liberaler vill att samhällsbyggnadskontoret gör en ödehusinventering Strängnäs kommun och i
samverkan med mäklare från näringslivet kontaktar ägarna till dessa fastigheter med information om
hur de kan hyra ut, sälja eller hitta nya användningsområden för sina fastigheter. Informationen ska
uppmuntra till att fler ödehus kommer till användning.
Falkenbergs kommun har gjort en kartläggning över de 1 300 ödehus med VA som står tomma i
kommunen. Falkenbergs projekt syftade till att stärka landsbygden genom att attrahera företagare och
nya ägare till dessa fastigheter. Genom att kontakta ägarna till de tomma husen ville man få fler att
flytta till landsbygden. Hittills har ett 30-tal hus hittat nya ägare eller hyresgäster.
Örnsköldsvik har för ett par år sedan också inventerat antalet tomma hus i kommunen och fann hela
750 hus där ingen är mantalsskriven. Ägarna kontaktades med en fråga om de kunde tänka sig att hyra
ut eller sälja sin fastighet. Detta för att få igång tankar på hur fastigheterna kunde användas,
uppmärksamma tillgången, få igång flyttkedjor men utan att kommunen agerade mäklare. Även
Kalmar, Grästorp, Storuman, Pajala och Ånge är exempel på kommuner som genomfört inventeringar.
Det har också genomförts regionala projekt med inriktning på att ge de kommunala handläggarna
bättre vägledning i hur man skall hantera ödehus. I vissa fall kan äldre förfallna hus bli en
säkerhetsrisk och tillsyn gällande ovårdade tomter och förfallna byggnader tar kommunala resurser i
anspråk. Bättre är alltså att fastigheten bebos eller används och kan vi samtidigt attrahera fler att bo
eller driva näringsverksamhet i alla delar av Strängnäs kommun är det en bonus.
Liberalerna yrkar att
1. Samhällsbyggnadskontoret gör en ödehusinventering i Strängnäs kommun.
2. Kontakta ägarna till de tomma fastigheterna med information hur de kan hyra ut, sälja
eller hitta alternativa användningsområden.
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ÅTGÄRDER FÖR ATT INKLUDERA UNGDOMAR I SAMHÄLLSGEMENSKAPEN OCH
FÖR ATT ÖKA MEDBORGARNAS UPPLEVDA TRYGGHET
Vår kommun är fantastisk på många sätt, men samtidigt finns det ett
utanförskap bland ett antal unga. Media rapporterar frekvent om incidenter som fyrverkeriattacker
på resecentrum och i stadskärnan, vandalisering av skolor, ungdomsgäng som beter sig hotfullt,
narkotikahandel, misshandel och rånförsök. En följdeffekt blir att medborgarna upplever att
tryggheten har påverkats negativt. Vi måste göra allt i vår makt för att bryta det utanförskap som
dessa unga befinner sig i och för att återskapa den upplevda tryggheten.
Den 8 april anordnade Kristdemokraterna i Strängnäs tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan
ett kostnadsfritt öppet möte där allmänheten och olika aktörer hade bjudits in till ett konstruktivt
samtal runt vad vi kan göra tillsammans för att öka den upplevde tryggheten i Strängnäs kommun.
Det gick inte ta miste på allmänhetens engagemang och vilja att bidra i ett långsiktigt arbete för att
bryta den negativa utveckling som nu pågår. Samma engagemang fanns bland samtliga aktörer som
närvarade inklusive representanter ifrån Fryshuset i Stockholm och Beroendecentrum Ung i
Eskilstuna vars verksamheter riktar sig till ungdomar som är mitt i eller i riskzonen att drabbas av
utanförskap.
För att hitta långsiktiga och hållbara lösningar visar erfarenheten att det bland annat krävs en
heltäckande kartläggning av problematikens utbredning, samtal med de utsatta ungdomarna för att
få kunskap av vad de själva har för tankar runt vad som krävs för att de ska känna sig sedda och
delaktiga i samhället, en stark och ihållande samverkan mellan politiken, ungdomarna, skolan,
föräldrarna, socialförvaltningen, polisen och civilsamhället. Från politikens sida krävs det ihållande
och långsiktiga mål, konkreta handlingsplaner och uppföljning som skapar förutsättningar för att
samtliga aktörer ska hitta sina vägar och få kontinuerligt stöd för att nå det gemensamma målet.
Mot bakgrund av ovanstående väckte vi ett ärende på kommunstyrelsens möte den 24 april 2019
med syftet att skapa långsiktiga mål och en konkret handlingsplan för att inkludera ungdomar i
samhällsgemenskapen och för att öka medborgarnas upplevda trygghet. Vårt ärende lämnades utan
åtgärd på kommunstyrelsen utifrån majoritetens (M+S) motiveringen att det redan finns en
handlingsplan.
För att ta del av handlingsplanen begärde vi efter kommunstyrelsens möte ut den aktuella
handlingen via kommunens kontaktcenter. Dessvärre var den handling som vi fick utlämnad inte en
handlingsplan utan en PowerPoint-presentation som beskrev nuläget runt kommunens arbete med
trygghetsfrågan. Vi kristdemokrater vidhåller att situationen med den ökade upplevda otryggheten
måste tas på större allvar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag:
att skapa långsiktiga mål för att inkludera ungdomar i samhällsgemenskapen och för att öka
medborgarnas upplevda trygghet
att utföra en kartläggning av problematikens utbredning och upprätta en konkret långsiktigt
handlingsplan för att nå ovanstående mål
För Kristdemokraterna i Strängnäs kommun

Catharina De Geer

Pia Steensland

Tomas Aldrin Walter

