Familie- og Socialudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af kommissorium for handleplan for socialt udsatte i byens rum og
pladser.
2016-004993
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender kommissorium
for handleplan for socialt udsatte i byens rum og pladser.
Beslutning:
Godkendt med tilføjelse af, at udvalget lægger vægt på, at Udsatterådet også får en repræsentant med i
Styregruppen.
Jens Toft-Nielsen kan ikke godkende kommissoriet, idet SF mener, at det er en fejl, at relevante
boligorganisationer ikke fra starten er inddraget i arbejdet. I den forbindelse kunne det overvejes at se på
mulighederne for at lave folkekøkken og offentlige toiletter i kælderetagen på Park Hotel, hvor de øvrige etager
forventes ombygget til ungdomsboliger. Jens Toft-Nielsen tilslutter sig udvalgets bemærkning om, at
Udsatterådet skal med i styregruppen.
Anne Honoré Østergaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Aalborg er en by i rivende udvikling og befolkningstallet er stigende. Byens rum og pladser er ligeledes under
stor forandring i disse år. En relativ lille gruppe af de socialt udsatte borgere bruger byens rum og pladser til
at indtage alkohol og andre rusmidler, hvilket skaber en række udfordringer for byens øvrige borgere,
erhvervsdrivende, turister og andre besøgende i byen.
Byrådet i Aalborg Kommune er enige om, at der skal findes gode og langtidsholdbare løsninger på
problemerne omkring socialt udsattes brug af byens rum og pladser. Der er i forbindelse med budgetforlig
2018 afsat 2,5 mill. kr. til at igangsætte initiativer, der komme socialt udsatte til gavn i byens rum og pladser.
Byrådet ønsker derfor nu, at der udtænkes og udarbejdes en konkret handleplan omkring socialt udsatte i
byens rum og pladser. Målsætningen er, at såvel beboere, som de socialt udsatte oplever en følelse af
tryghed, når de opholder sig og færdes i byen.
Formål
Formålet med handleplanen er, at øge kvalitet i indsatserne for målgruppen og få igangsat mere effektfulde
hjælpeindsatser. Handleplanen skal hjælpe myndigheder, forvaltninger og frivillige organisationer til at blive
bedre til at udnytte de mange muligheder for at skabe trygge byrum og pladser.
Handleplanen skal generere ideer og initiativer, der kan reducere antallet af uhensigtsmæssige episoder og
konflikter såvel mellem socialt udsatte internt som mellem socialt udsatte og byens beboere og
erhvervsdrivende. For at imødekomme dette, er der brug for at samarbejde på tværs af Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen om at nytænke indsatser og faglighed. Det er
ligeledes afgørende, at arbejdet med handleplanen er processuelt og samskabende på tværs af
forvaltningerne, myndigheder og frivillige organisationer. På samme tid skal der være fokus på
borgerinddragelse og brugerinddragelse.
Handleplanen skal supplere og skabe helhed sammen med de indsatser, som de forskellige myndigheder og
frivillige organisationer allerede har igangsat i byen til målgruppen. De forskellige myndigheder, forvaltninger
og frivillige organisationer skal samarbejde mod et fælles mål, nemlig samtlige borgere føler sig trygge når
de færdes i byens rum og pladser. Dette skal ske i samspil med byens borgere og de socialt udsatte.
Handleplanen skal derfor
1. Skabe overblik over, hvilke initiativer, der allerede er i gangsat og hvilke initiativer, der er brug for at
igangsætte, så målet om tryghed for alle kan nås
2. Gøre det klart, hvilke myndigheder, der har ansvaret for bestemte opgaver og hvorledes forskellige
problemstillinger vil blive løst fremadrettet
3. Være et redskab til at fastlægge tværgående møder dels mellem de involverede myndigheder, dels
mellem myndigheder og frivillige organisationer og dels mellem myndigheder og borgere.
4. Understøtte aktiv borgerinddragelse og fælles medansvar i processerne.
I forbindelse med projekt ”Handleplan for socialt udsatte i byens rum og pladser” nedsættes der en
styregruppe, en arbejdsgruppe og en tværfaglig koordinerende gruppe. Projektet er forankret i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og sekretariatsbetjenes af konsulenter fra Børne- og Familieafdelingen.
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