ORDFÖRANDEFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

1[1]

2021-10-28

Nya motioner
Förslag till beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Följande motion väcks:
Motion – Förebyggande social arbete inom ramen för vuxenutbildningen,
Dnr KS/2021:00715

Botkyrka Kommun
Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ꞏ Org.nr: 212000-2882 ꞏ Bankgiro: 624-1061
Medborgarcenter: 08-530 610 00 ꞏ E-post: medborgarcenter@botkyrka.se
Hemsida: www.botkyrka.se

Botkyrka kommunfullmäktige
2021-10-28
MO T IO N

Förebyggande socialt arbete inom ramen för vuxenutbildningen
Förvaltningar har av tradition en uppdelning mellan sig som utgår från deras kärnuppdrag, deras huvudprocess. Det kan dock innebära att vi inte fullt ut använder de kanaler som står till
buds för att utföra förebyggande och frivilliga sociala insatser och förmedla lokal samhällsinformation. Ett utvecklat samarbete mellan förvaltningar är här angeläget. Det berör flera olika
förvaltningar, men i den här motionen koncentrerar vi oss på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och särskilt vuxenutbildningen
Kommunen har höga ambitioner vad gäller förebyggande socialt arbete, frivilliga insatser osv.
Vi når dock ofta mindre väl fram till dem som bäst behöver dem. I vuxenutbildningen finns
deltagare med barn i förskola och skola. Mycket förebyggande arbete som ska bidra till någonting på riktigt kräver förtroende, kräver en relation. Långvariga relationer finns till många medborgare via vuxenutbildningens olika delar. Det finns smidiga sätt att arbeta med t.ex. frivilliga
föräldragrupper och inom vuxenutbildningen finns redan uppbyggd kompetens. Medvetenhet
om t ex suicid och annan psykisk ohälsa skulle också kunna kopplas till uppdraget på sikt.
En annan verksamhet som givetvis också har långvariga relationerna med medborgare som är
vårdnadshavare ligger under utbildningsförvaltningen. Inom förskola och vuxenutbildning finns
däremot ett starkare band till den vuxne. Något som det är särskilt viktigt att beakta är språket.
Många som finns inom vuxenutbildningen för att lära sig svenska känner sig ofta allt för språkligt osäkra för att gå till föräldramöten eller föräldragrupper där de inte vet om det kommer att
talas lätt svenska. Flera kan vilja ha en bekväm arena där lätt svenska är normaltillstånd, snarare än tolk eller information på flera språk. Här kan vuxenutbildningen, inklusive SFI, spela en
viktig roll.
Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i sitt reglemente ges ansvar för förebyggande socialt arbete
att Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden förebyggande arbete ges ekonomiska förutsättningar dels genom kommunens egen budget, dels genom (del av) förekommande statliga
stöd
att vuxenutbildningen, inklusive SFI, i högre grad används som plattform för samhällsinformation, information om social service m.m.
att vuxenutbildningen ges möjlighet att vara en plats för information och samtal på lätt svenska
för vårdnadshavare, t.ex. generell och kommungemensam information från och om förskola
och grundskola.
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