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Kultur-och fritidsnämnden

Svar på motion om fler fältassistenter i Ale
Elever vid Ahlafors fria skola har skrivit en motion om att fler fältassistenter borde anställas i Ale
kommun. Motionärerna skriver att ungdomar och föräldrar känner otrygghet och oro över att vara
ute sent på kvällen. På grund av kommunens storlek och antal orter hinner inte fältassistenterna
både arbeta förebyggande samt prata med ungdomar. Eleverna skriver att Ale kommuns
fullmäktige ska utreda och arbeta för möjligheten att anställa ytterligare två fältassistenter.
Ale Fritid har idag två heltidsarbetande fältarbetare. Deras arbetsuppgifter är till största del
uppsökande arbete. På grund av uppföljningsansvaret hinner inte fältassistenterna i dagsläget inte
med samtliga arbetsuppgifter. Som budgetläget ser ut idag finns inget utrymme inom kultur- och
fritidsnämndens befintliga budgetram för en eventuell utökning.
Tidigare fanns två deltidsarbetande fältassistenter till inom sektor Arbete trygghet och omsorg.
Dessa tjänster drogs in under 2015.
Efter samråd med verksamhetschef för Individ och familjeomsorg betonas att det är viktigt att
Alebor kan känna sig trygga. Med de begränsade ekonomiska resurserna som Ale kommer att ha
under 2017 behövs nytänkande. Om ekonomiska resurser ska satsas på fältassistenter behöver
uppdraget ses över.
Med utgångspunkt i dessa förutsättningar föreslår förvaltningen att motionen avslås då
personalförstärkning inte ryms i budgetramen.
Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Samråd/samverkan
Eftersom sektor Arbete, trygghet och omsorg tidigare haft två fältassistenter under verksamhet
Individ och familjeomsorg har samråd skett med berörd verksamhetschef.
Efter samråd med verksamhetschef för Individ och familjeomsorg betonas att det är viktigt att
Alebor kan känna sig trygga. Att tillsätta fältassistenter kan vara ett sätt att uppnå trygghet.
Samtidigt behövs ett arbete med att engagera föräldrar och civilsamhället i övrigt, för att öka antal
vuxna ute på platser där ungdomar rör sig och oro finns. Både för ungdomarnas och andra Alebors
trygghet. Med de begränsade ekonomiska resurserna som Ale kommer att ha under 2017 behövs
nytänkande. Att tillsätta fältassistenter med ett traditionellt fältuppdrag kommer inte att vara
tillräckligt.
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