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Förslag till svar på motion om socialt utanförskap
Klicka här för att skriva underrubrik
Förslag till beslut
Tacka för motionen och anse den besvarad.

Ärendet i korthet
Linda Mattsson, VF har lämnat en motion angående socialt utanförskap och att ordna en
föreläsning i ämnet.
Kommunledningsförvaltningen tackar för motionen. Den tar upp viktiga frågor för
människors möjligheter till trygghet, säkerhet och möjligheter till gott liv. Förvaltningen
kommer att beakta tankar från motionen i framtida planering av insatser och arbete i dessa
frågor.
Kommunen har ett pågående arbete tillsammans med Polisen via Trygghetsrådet, med
medborgarlöften och samverkansöverenskommelse. I den senaste trygghetsmätningen,
liksom tidigare mätningar är medborgare i Ånge relativt trygga. Ett av de områden som
uppmärksammas av medborgare är de fall av narkotikarelaterade brott som begås. Polisen
har arbetat och fokuserat på insatser i Ånge kring droger, vilket gett resultat i statistiken.
Det långsiktiga förebyggande arbetet börjar tidigt och inkluderar även friskfaktorer i stort. De
prioriteringarna behöver sättas politiskt efter att en ny vision antagits. Den samverkan som
redan nu finns på många plan förstärks på så sätt framgent för kommunen.
Linda Mattsson, VF föreslår:
… att vi anlitar en i ämnet högt kompetent föreläsare, exempelvis nationalekonomen
Ingvar Nilsson att föreläsa för politiker och tjänstemän om socialt utanförskap, kostnader
och orsakerna till detta, om samverkan och samhällsvinster.
… att den anlitade föreläsaren håller en öppen föreläsning så att medborgarna i kommunen
kan ta del av den.
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… att det i anslutning till detta upprättas en strategi för hur kommunen i alla led från
politiker till anställd ska arbeta kring tidiga insatser och samverkan med utgångspunkt
från de faktiska utmaningar vi har i kommunen.
Konsekvensbeskrivning:
Ingen bedömning görs kring påverkan på hållbarhetsperspektiven- ekonomiska, sociala och
miljömässiga konsekvenser. Motionens intentioner är ändå att stärka barns möjligheter, och
att stora samhällsvinster kan göras om samverkan och tidiga insatser görs.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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