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Minnesanteckningar från uppföljande befolkningsmöte 2012-09-06
klockan 19.00–21.00 i Fuxerna skolans aula, gällande område
Centrum.
Närvarande under kvällen fanns representanter från Lilla Edets Kommun och Polis
samt ett 20- tal boende i området som deltog i diskussioner och svarade på frågor.
Kvällens moderator var Stefan Sanner.
Följande tjänstemän och politiker i Lilla Edets Kommun, polis och räddningstjänst
presenterade sig och fanns med under kvällen för att delta i diskussioner och svara
på frågor:
Ingemar Ottosson, Kommunalråd
Ulla Olofsson, Rektor Bildningsförvaltningen
Paul Mäkelä, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Karl Willborg, Chef för individ- och familjeomsorgen,
Ulf Hansson, Polisen Östra Fyrbodal,
Lena Palm, Kanslichef Kommunledningsförvaltningen
Benny Gustavsson, Räddningstjänsten.
Kommunalrådet Ingemar Ottosson inledde med att hälsa alla välkomna till kvällens
uppföljningsmöte och förklarade avsikten med mötet, som är att redovisa de
åtgärder som vidtagits sedan förra mötet samt att titta framåt för att se vilka
ytterligare åtgärder som är viktiga för att förbättra tryggheten och säkerheten i
område centrum.
Vid föregående möte var det fokus på ungdomar och de olika risker de kan utsättas
för.
Representanter från Skola, polis och socialförvaltning redogjorde för det
samverkansmöte som genomfördes under våren där man tillsammans försöker att
få en bild av de risker som finns på ungdomars fritid, platser de befinner sig på och
där man kan möta ungdomarna. Inom skolan har det också genomförts möten med
utgångspunkt från vikten av att samarbeta på ett bredare sätt. Detta arbete
förväntas ge effekt på lite längre sikt. Man tar kontakt med ungdomar och pratar
med ungdomarna. Skolan fungerar för många unga som en mötesplats på deras
fritid.

Frågor ställdes angående vad man gör för denna grupp, angående drogproblematik
och hur man förhindrar ungdomar att dras in riskbeteende. Frågor ställs också om
hur man når de ungdomar som lämnat skolan?
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Inom socialtjänsten finns bland annat förebyggande stöd för ungdomar samt
samarbete med skolan, stöd i hemmet.
I skolan finns också en aktiv elevhälsa, kurator, specialpedagoger. Skolan arbetar
mycket med barn och ungdomar på individnivå, nära socialtjänsten och BUP (Barn
och ungdomspsykiatrin) Socialtjänsten och skolan har också under en längre tid
bedrivit föräldrautbildning med inriktning att ge stöd i föräldrarollen, ca 200 föräldrar
har genomgått utbildningen. Föräldrautbildningarna har varit i ICDP och Komet.
Det finns också ett mycket gott samarbete med föräldraråd och föreningar.
Kommunen har också avsatt pengar i en socialfond för att kunna vidta åtgärder på
längre sikt.
Det är också viktigt att erbjuda aktiviteter för barn och i år har kommunen för andra
året i rad genomfört ett ungdomsläger i socialtjänstens regi.
Frågor uppkommer också kring att fritidsgården är stängd och att kommunen
saknar fältassistenter.
Kommunalråd Ingemar Ottosson, menar att det är viktigt att lyssna på de som är
ute och möter ungdomarna och arbeta vidare med deras idéer för vad man kan
göra för ungdomarna.
Diskussioner förs inom kommunen om att starta någon form av träffpunkt för
ungdomar där man också kan fånga upp vad ungdomarna själva har för idéer.
På mötet uttrycks också en rädsla för att gå ut på kvällar. Frågan diskuteras och
från polisens sida menar man att det ibland finns risk att man överdriver denna
rädsla. Flera exempel tas dock upp från de närvarande som speglar denna oro.
De boende uttrycker också vikten av att polisen är snabbt på plats om det händer
något och att man upplever att insatserna dröjer. Frågor ställs också angående
varför man hamnar i en central växel hos polisen i Göteborg.
Här redogör polisens representant för polisens organisation, och att han är
medveten om den problematik som uttrycks på mötet.
Frågor tas också upp angående avsaknad av belysning på Ellbovägen. Enligt
samhällsbyggnadschefen ligger åtgärdandet av belysningen i kommunens
planering och kommer att prioriteras upp i planen.
Frågan om en hundgård kommer upp. Flera platser föreslås som lämpliga. Något
löfte ges inte om att skapa en hundgård men samhällsbyggnadschefen tar till sig
frågan.
Vad har de boende gjort för att öka tryggheten och säkerheten i område Centrum,
sedan senaste träffen?





Startat, grannsamverkan,
Varit mer uppmärksam,
Ringer polisen om man ser något misstänkt.
Man kan också tänka sig att arbeta frivilligt om man öppnar en fritidsgård.

Vid avslutningen av mötet efterlyses de boende en fortsättning på dessa möten.
Kommunalråd Ingemar Ottosson informerade om att det var sista mötet i Lilla Edet i
denna serie av befolkningsmöten. Men att det kan bli någon form av fortsättning av
dialog eftersom det fanns en efterfrågan av detta.
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Mötet avslutas av Kommunalråd Ingemar Ottosson som summerar kvällen och
tackar de boende för deras synpunkter och engagemang och menar att deras
engagemang är viktigt för att kunna öka tryggheten och
säkerheten i området, och att tillsammans kan vi åstadkomma mycket.
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