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§ 57 Kartläggning av ungas situation samt
mentorsprogram för ungdomar
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att uppdra åt
Socialförvaltningen att genomföra en kartläggning av situationen i
Hörby vad gäller ungdomar som befinner sig i eller riskerar att
hamna i utanförskap.
Vidare att parallellt med kartläggningen genomföra ett
mentorsskapsprogram under sex månader med utvalda ungdomar
som är i riskzonen.
Slutligen att skapa en mötesplats där ungdomar kan mötas och
samlas under sakkunnig ledning kring olika aktiviteter, friskvård och
annan sysselsättning.
För finansiering av ovanstående åtgärder anhåller Socialnämnden hos
Kommunstyrelsen om kommunbidrag på sammanlagt 650 tkr varav
380 tkr avser kartläggningen och 270 tkr mentorsprogrammet.
Vidare att lämplig lokal, förslagsvis Metropol, görs tillgänglig för
ändamålet.
Reservation mot beslutet
Lars-Göran Ritmer (M) reserverar mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Gunvor Håkansson (C) reserverar sig mot beslutet.
Stefan Borg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Det finns en växande grupp ungdomar som befinner sig i eller
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riskerar att hamna i utanförskap. Därmed ökar risken för att dras in i
grupper som på olika sätt förespråkar en destruktiv livsstil, ofta med
kriminalitet som följd.
Utanförskap och kriminalitet innebär stora kostnader inte bara för
individen själv utan också för samhället i stort. Den leder också till ett
uppenbart personligt lidande för brottsoffren.
Det saknas idag en arena för dialog och möten med ungdomar som
befinner sig i eller riskerar att hamna i utanförskap. Endast genom
att skapa goda relationer och tillit kan vi nå dessa ungdomar och få
dem att öppna sig för nya möjligheter och sätt att leva sina liv.
Målsättningen är att genom utökad uppsökande verksamhet
långsiktigt bidra till minskad brottslighet och erbjuda andra vägar till
försörjning och meningsfull fritid.
Analys och förslag
Det föreslagna uppdragets övergripande mål är att ta fram en strategi
för att både på kort och lång siktig bekämpa kriminalitet, utanförskap
och en destruktiv livsstil hos ungdomarna.
För ändamålet är avsikten att anlita Fryshuset, en välrenommerad
och ideell organisation som framgångsrikt arbetat med motsvarande
insatser i många kommuner, för att göra en kartläggning av
situationen i Hörby och samtidigt, parallellt med detta, genomföra
mentorsprogram med utvalda ungdomar som är ledande i den
kriminella sfären.
Fryshusets mentorsskapsprogram är specifikt framtaget för den
problematik som just nu finns i Hörby. Målsättningen att bygga
positiva och tillitsfulla relationer med ungdomarna så att de utvecklar
självtillit och hopp och väljer att ta ansvar för sin egen framtid.
Mentorskapsprogram
Mentorskap syftar till att vara ett komplement i en större helhet
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kring arbetet med att stötta barn, unga och unga vuxna som är eller
riskerar att hamna i riskzonen till en destruktiv livsstil. Fryshuset
utgår alltid från individens behov och förutsättningar och gör en
individuell kartläggning tillsammans med socialtjänsten för att
matcha klientens behov och önskemål mot mentorns erfarenhet,
personlighet, intresse och utbildning.
Syftet är att:


Stödja ungdomen med förändrings och påverkansarbete för att
lämna destruktiva miljöer och kriminalitet genom
relationsskapande insatser.



Stötta och utbilda ungdomen i sociala färdigheter och
motivation att ta ansvar för sin egen situation, sina egna val
och sina egna handlingar.



Motivera ungdomen till positiva livsstilsförändringar som
främjar den psykiska och fysiska hälsan.



Vara en positiv förebild för ungdomen i vardagen och på
fritiden.

Kartläggning
Målet med kartläggningen är att få en samlad bild av situationen i
Hörby och innefattar:


En nulägesbeskrivning av ungas situation och vilja till
förändring



Målgruppsanalys



Problemanalys



Slutsatser och rekommendationer

Yrkanden
Lars-Göran Ritmer (M) yrkar med instämmande utav Stefan Borg
(SD) bifall till åtgärderna men yrkar att kostnaden ska användas utav
befintlig ram.
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Gunvor Håkansson (C) ställer sig bakom åtgärden men yrkar med
instämmande utav Stefan Borg (SD) att kostnaden ska användas utav
befintlig ram.
Jan Axelsson (S) yrkar med instämmande utav Jörgen Leufstedt
(MP), Eva Nyman (L), Bengt Hedlund (SPI) och Harriet Olsson
Strange (S) bifall till beslutsförslaget.
Beslutsordning
Ordförande konstaterar att Socialnämnden beslutar att:
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att uppdra åt
Socialförvaltningen att genomföra en kartläggning av situationen i
Hörby vad gäller ungdomar som befinner sig i eller riskerar att
hamna i utanförskap.
Vidare att parallellt med kartläggningen genomföra ett
mentorsskapsprogram under sex månader med utvalda ungdomar
som är i riskzonen.
Slutligen att skapa en mötesplats där ungdomar kan mötas och
samlas under sakkunnig ledning kring olika aktiviteter, friskvård och
annan sysselsättning.
Ordförande ställer förslagen om att kostnaden ska användas utav

befintlig ram mot finansiering av ovanstående åtgärder anhåller
Socialnämnden hos Kommunstyrelsen om kommunbidrag på
sammanlagt 650 tkr varav 380 tkr avser kartläggningen och 270 tkr
mentorsprogrammet. Vidare att lämplig lokal, förslagsvis Metropol,
görs tillgänglig för ändamålet och finner att Socialnämnden har
beslutat enligt Socialnämndens arbetsutskotts förslag.
_____
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