Interpellation – Massiv satsning på socialt förebyggande arbete!
Att socialt förebyggande arbete är en viktig del i att bekämpa sociala problem, missbruk och
kriminalitet har Vänsterpartiet alltid hävdat. För att komma till rätta med gängkriminalitet,
missbruk och organiserad brottslighet menar Vänsterpartiet att det behövs en massiv satsning
på förebyggande socialt arbete inom skolan, förskolan och socialtjänst. Det behövs särskilt ett
socialt förebyggande arbete som är uppsökande.
Akademikerförbundet SSR är inne på samma linje, att socialtjänsten måste garanteras
tillräckliga resurser för att kunna arbeta uppsökande med de alltför många ungdomar som
känner utanförskap och hopplöshet. Det är också nödvändigt att bygga ut elevhälsan. Det är
inte bara polisen som behöver tillräckliga resurser för sitt arbete, utan det är också helt
nödvändigt med satsningar på socialtjänst och skolkuratorer, samt ett utökat samarbete mellan
olika aktörer. Det behövs också ett budgetsystem som tar långsiktiga hänsyn då tidiga insatser
kan ge stora vinster både för samhället och enskilda människor.
Nu har också polisen, som själva nationellt skall få 10000 nya tjänster, uppmärksammat
socialtjänstens brister. I Aktuellt menade en av polisens experter på gängkriminalitet 12/11 att
det nu behövs 10000 nya socionomer och 10000 nya fritidsledare. Det förebyggande sociala
arbetet lyfts som en förutsättning för att polisen skall lyckas i sitt arbete med att bekämpa
kriminaliteten.
Samtidigt i Malmö stad är socialtjänsten starkt underfinansierad. Arbetsmarknads- och
socialnämnden beräknas få ett underskott på 300 miljoner kronor. Det förebyggande arbetet i
Malmö är starkt eftersatt. Tre av fyra socialsekreterare i Malmö säger att socialtjänsten i
kommunen arbetar för lite med förebyggande insatser. Idag pressas socialtjänsten och de
människor som behöver försörjningsstöd hårt för att nämndens budget skall hållas. Det
förebyggande arbetet får stå tillbaka, när en massiv satsning på just detta skulle vara en viktig
del av lösningen för att komma till rätta med missbruk och kriminalitet.
Anser kommunalrådet att ett omfattande socialt förebyggande arbete behövs som en viktig del
för att minska missbruk och gängkriminalitet i Malmö?
Om kommunalrådet anser det hur ska ett sådant arbete då komma till stånd?
Kommer Arbetsmarknads- och socialnämnden att tvingas till besparingar istället för en
nödvändig stor satsning på förebyggande socialt arbete?
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