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När den grönblå majoriteten tog över den välskötta stadsdelen Skarpnäck inledde de året 
med att lägga ner parklekarna och de fyra uppsökande fritidsledarna. Därmed visade 
miljöpartiet och de borgerliga partierna att skattesänkningar är viktigare än förebyggande 
arbete med barn och unga i Skarpnäck.  
Vi Socialdemokraterna menar att de förebyggande åtgärderna är en väsentlig och oumbärlig 
del av trygghetsarbetet där vi vill lägga fokus på barn och ungdomar. Från bvc, förskola, skola 
till fritidshem och andra fritidsverksamheter. Sedan parklekarnas omvandling till lekparker 
med ett begränsat öppethållande och ytterst begränsat utbud av aktiviteter och borttagande 
av de uppsökande fritidsledarna märks avsaknaden av uppsökande fältassistenter än mer i 
stadsdelen. 
I Skarpnäcks stadsdel har det under det senaste året inträffat händelser som ökat den 
upplevda otryggheten; brand vid tunnelbanan, skadegörelse i centrum och det som främst 
skapat otrygghet bland barn och unga är misshandel, rån och hot av barn mot barn.  
Vi har lagt förslag till förvaltningen att söka medel för att komplettera det trygghetsskapande 
arbetet med en bemannade parklekar och fältassistenter som skapar relationer med unga i 
stadsdelen och arbetar förebyggande med barn och unga i syfte att förhindra riskbeteenden 
som mobbning, missbruk, kriminalitet och andra negativa yttringar utvecklas hos de unga.   
 
Majoriteten har också uppmärksammat behovet. Deras svar har hitintills varit ansökan om 
ordningsvakter och en bastuflotte i Flaten! Det uppfyller inte de behov som stadsdelen har 
och står inför. 

Inför verksamhetsåret 2020 har socialdemokraterna konkretiserat åtgärderna och föreslår 
att förvaltningen borde anställa åtminstone 3 uppsökande fältassistenter. Fältassistenternas 
uppdrag ska utarbetas i stadsdelen i samarbete med utbildningsnämnden och grundskolorna 
i området, med fokus på mellan – och högstadienivå. Fältassistenterna ska bedriva 
verksamhet riktad mot de yngre ungdomarna och främst arbeta eftermiddagar och tidig 
kväll, och vid behov kvällstid. Fältassistenterna ska kopplas till befintlig samverkan med polis, 
skola och förvaltning, med utsättningsmöten på skolorna och i förekommande fall i 
samarbete med polisen på LPO Globen inför helgkvällar.  

Vi har fått bra genomslag för våra förslag i lokala medier med flera redaktionella artiklar och 
flera webbartiklar i ovanstående ämne. 

 
 
 
 
 
 


