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Remissvar gällande överförmyndarnämndens
förslag till Lunds kommuns pris för frivilligt
samhällsarbete
Sammanfattning

Överförmyndarnämnden i Lund föreslår att kommunen instiftar ett
pris till en person eller organisation inom frivilligt samhällsarbete
som gjort en särskild insats inom detta område under året. Den
årliga prissumman på 25 000 kr tas från kommunstyrelsens
reserverade medel. Priset avser att uppmuntra insatser som främjar
frivilligt samhällsarbete. Förslaget har lämnats till socialnämnden för
yttrande.
Priset skulle ge positiv uppmärksamhet åt alla de som redan har
åtagit sig dessa uppdrag, och samtidigt främja förvaltningens arbete
att rekrytera nya frivilligarbetare. För socialförvaltningens del gäller
detta främst kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 2018-10-08 (denna
skrivelse)
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 2018-08-20 ÖFN
2018/0012
Förslag till regler för Lunds kommuns pris för frivilliga
samhällsarbetare, Överförmyndarnämnden den 2018-08-20

Barnets bästa

Frivilliga samhällsarbetare ger ofta stöd och hjälp till barn och unga
varför det ligger i barns intresse att denna grupp uppmärksammas.
För socialförvaltningens del kommer ett stort antal barn i åtnjutande
av extra stöd genom de kontaktfamiljer som åtar sig dessa
frivilliguppdrag.
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Förslaget syftar till att uppmärksamma det frivilligarbete som utförs
i kommunen av gode män, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, lekmannaövervakare,
volontärer för seniorer, personligt ombud för personer med psykiskt
funktionshinder m.fl. Dessa uppdrag är reglerade i lag och beslutas
av myndighet inom stat, kommun och landsting. Ett visst arvode
utgår men uppdraget utförs till övervägande del ideellt. Den insats
dessa frivilligarbetare utför är av stort samhälleligt värde men
uppmärksammas sällan, menar överförmyndarnämnden. Nämnden
föreslår därför att ett pris om 25 000 kronor utdelas varje år till en
organisation, förening eller enskilda personer som verkar i Lunds
kommun och som gjort en särskild insats inom detta område. Priset
ska kunna fördelas på upp till tre olika aktörer. Pristagare utses av en
jury som består av en representant vardera från
överförmyndarnämnden, socialnämnden och vård- och
omsorgsnämnden.

Yttrande

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att genom ett årligt pris
uppmärksamma det arbete som redan görs och stimulera ännu fler
lundabor till att engagera sig inom frivilligområdet. För
socialnämnden-förvaltningens del gäller detta främst de personer
som erbjuder sitt stöd som kontaktpersoner och kontaktfamiljer.
Kontaktpersonerna är ett stöd i vardagen för många inom
socialtjänstens olika målgrupper och bidrar till en meningsfull fritid
och till att bryta social isolering för unga och vuxna.
Kontaktfamiljerna är ett viktigt stöd för många föräldrar som
behöver avlastning och för de barn och ungdomar som har behov av
att komma bort ibland. Totalt 126 barn, unga och vuxna är idag
beviljade kontaktperson eller kontaktfamilj. Det finns ett ständigt
behov av att rekrytera nya personer och familjer för dessa uppdrag.
Det är också ett mervärde i att de brukare som är i behov av stöd, utöver
sina kontakter med myndighetspersoner också får en personlig kontakt
med personer ur civilsamhället.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att översända tjänsteskrivelsen som nämndens svar.
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Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Överförmyndarnämnden
Akten
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Johan Larsson Boström
utvecklingschef
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