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Motion om föreläsning om socialt utanförskap
Droger, kriminalitet och utanförskap är faktorer som är kostsamma både för individen
och samhället. Där inte Ånge är förskonat. Orsaker till social utslagning kan vara
många, men en individs förutsättningar under barn- och ungdomstiden är utan tvekan
viktiga faktorer. Vi har i kommunen haft en följetong av sjunkande studieresultat och
årliga enkäter visar att ungdomar mår dåligt. Det här är i allra högsta grad en politisk
fråga på lokal, nationell och global nivå. Hur det står till med socialt utanförskap,
narkotika och kriminalitet är ett resultat av hur ett land styrs och har styrts över tid.
Politiker sätter mål, men glömmer ofta bort att “verkstaden” och långsiktigheten är
det viktiga.
Vi politiker är lekmän och förtroendevalda representanter, vilket betyder att vi i
dessa, så viktiga frågor som styr samhället inte behöver ha sakkunskap. Samtidigt är
politiken ytterst ansvarig. Därför är det av stor vikt att vi på annat sätt tar del av de
fakta och den forskning som finns tillgänglig.
Ånge har under det senaste året drabbats av allvarliga brott, som stölder, våld- och
narkotikabrott, vilket även rapporterats under de kontinuerliga möten kommunen haft
med Trygghetsrådet.
Nationalekonomen Ingvar Nilsson har under 35 år jobbat med beräkningar och
konsekvenser av utanförskapet i samhället samt vad det kostar för kommunen och
samhället i stort. Han säger att “skolan är huvudleverantör för utanförskapet” och att
det finns en tydlig koppling mellan skolmisslyckanden och olika former av
livsmisslyckanden. Ingvar förespråkar också samverkan och tidiga insatser. Han
menar att tidiga insatser bör ses som investeringar, inte kostnader. Samverkan är en
annan viktig aspekt han tar upp. Samverkan på alla nivåer, inte bara i det övre skiktet,
utan även på golvet.
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För att vi ska få mer kunskap och förstå grunderna för denna utslagning samt hitta
redskap för att förhindra detta föreslår Vår Framtids politiska utskott
… att vi anlitar en i ämnet högt kompetent föreläsare, exempelvis ovan nämnda
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.
… att det i anlsutning 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.
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