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I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande har Jenny Broman (V) 
ställt följande frågor: 
 

• Hur ska du säkerställa att den ekonomiska ojämlikheten inte ökar till följd av 
nedskärningarna i socialtjänsten?  

• På vilket sätt anser du att barnperspektivet tillgodoses i och med nedskärningarna i 
socialtjänsten?  

• På vilket sätt kommer du säkerställa att dessa nedskärningar inte ökar det gängvåld vi 
ser i vissa områden i Göteborg?  

• Hur ska du säkerställa att utanförskap och ytterligare segregation inte ökar när 
nedskärningarna i socialtjänsten är ett faktum? 

Svar  

Samhället har ett viktigt uppdrag att hjälpa människor när den egna förmågan inte räcker till. 

Socialtjänsten i Göteborgs Stad ska vara likvärdig och tillgänglig oavsett vart i kommunen 

man bor. Segregationen och den ekonomiska ojämlikheten i Göteborg har ökat under lång 

tid och är ett stort misslyckande för det tidigare rödgröna styret. Det finns många olika 

bakomliggande faktorer till detta och det är inget som vänds på drygt ett år.  

Antalet personer som söker försörjningsstöd i Göteborgs Stad har minskat under 2019, vilket 

vi i Alliansen ser som positivt. När ärendemängden minskar, som den gjort, bör 

verksamheten anpassas efter detta. Effektiviseringarna har till stora delar kretsat kring 

personalkostnader, återhållsamhet i inköp samt restriktivitet gällande köp av externa 

utförare såsom konsulter, vilket är inte samma sak som nedskärningar i yttersta ledet. 

Samtliga stadsdelar har dessutom haft i fokus att förändringarna ska ha så liten påverkan på 

medborgarna som möjligt. 

Det är viktigt att arbetet för en Jämlik stad genomsyrar våra verksamheter. Ännu tidigare 

insatser gällande barn och unga är också en prioriterad fråga för Alliansen och det 

familjecentrerade arbetssättet ska fortsätta utvecklas. Genom att socialtjänsten har en 

tätare kontakt med personer i behov försörjningsstöd kan man kontinuerligt utreda 

möjligheterna till sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier för att öka nivån av 

egenförsörjning. En ökad egenförsörjning minskar den ekonomiska ojämlikheten i staden.  
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FN:s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag den 1 januari 2020. Konventionen 

tydliggör alla barns rättigheter. Lagändringen medför ett skärpt ansvar och större möjlighet 

att beakta barnets perspektiv. Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för att 

tillgodose deras fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling, framförallt i 

relation till mat, kläder och bostad enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Stadens 

verksamheter, socialtjänsten inkluderat, ska givetvis följa lagen och ha barnets bästa i fokus. 

Alliansen har i budgeten för 2020 en rad uppdrag för att öka tryggheten och minska 

gängvåldet i Göteborg. Att tidigt identifiera och uppmärksamma barn och ungdomar som är i 

riskzonen eller påvisar ett förändrat beteende är en viktig faktor. Samarbetet med 

socialtjänsten, polisen och skolan måste öka för att tidigt kunna bryta ett destruktivt 

mönster. Insatser ska riktas mot platser där brott ofta inträffar eller där människor känner 

sig otrygga. Trygghetsinsatserna ska fortsatt anpassas lokalt i stadsdelarna, med modellen 

Trygg i som visat goda resultat för minskad brottslighet och ökad trygghet. Vi vill öka antalet 

sommarjobb till ungdomar, utvidga samhällsorienteringen, stärka vägen till arbete och lyfta 

stadsdelar med BID initiativ (s.k. Business Improvement Districts) som har gjorts i exempelvis 

vid Gamlestadstorget.  

 

Nina Miskovsky (M) 
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Interpellation av Jenny Broman (V) till 
kommunstyrelsens ordförande angående 
nedskärningar i socialtjänsten 
 

Massiva besparingar pågår för närvarande i socialtjänsten i Göteborg. Besparingarna 
handlar om indragna tjänster för socialsekreterare, minskat förebyggande socialt arbete 
med barn och familjer samt strängare bedömningar vid myndighetsutövningen.  

De som drabbas av nedskärningarna är de mest utsatta i samhället som redan lever på 
marginalen. Det är familjer med ungdomar som kanske kan räddas från att hamna i 
missbruk, gäng eller kriminalitet, det är ensamstående mammor med små barn och det är 
personer med missbruk eller psykisk ohälsa, vars chanser till ett bättre liv drastiskt 
minskar. Nedskärningarna handlar också om att dra ned på vräkningsförebyggande arbete 
mot personer med psykisk ohälsa. Redan idag vet vi att barnfamiljer är särskilt utsatta när 
det kommer till vräkningar och staden har tidigare arbetat aktivt med att förebygga att 
inte barn ska vräkas från sina hem.  

Kommunstyrelsens ordförande och samarbetspartier uttrycker ofta önskemål om hårdare 
tag, fler ordningsvakter, poliser och övervakningskameror i framförallt våra 
socioekonomiskt eftersatta bostadsområden. Samtidigt vet vi att det i dessa områden bor 
människor, som ofta är de som faktiskt behöver samhällets stöd för att öka chanserna till 
ett drägligare liv.  

Det borgerliga styret skär ned på socialtjänsten vilket är kortsiktigt och helt fel väg att gå. 
Konsekvenserna av den här formen av nedskärningar blir långsiktiga eftersom de ofta 
drabbar barn för vilka fattigdom är en del av vardagen.  

När invånarna får sämre tillgång till det sociala skyddsnätet finns stora risker att den 
ekonomiska ojämlikheten kommer öka och skillnaderna i livsvillkor bli större. När 
klyftorna ökar slits samhället isär. Avsaknad av framtidsutsikter till studier eller arbete 
gör det lätt för unga att dras in i kriminella gäng. Ökade klyftor göder kriminalitet och 
ökat våld. Allt detta vet vi sedan innan.  

Trots detta väljer det borgerliga styret att fortsätta skära ned i socialtjänsten.  
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Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:  
 
• Hur ska du säkerställa att den ekonomiska ojämlikheten inte ökar till följd av 

nedskärningarna i socialtjänsten?  
• På vilket sätt anser du att barnperspektivet tillgodoses i och med nedskärningarna i 

socialtjänsten?  
• På vilket sätt kommer du säkerställa att dessa nedskärningar inte ökar det gängvåld vi 

ser i vissa områden i Göteborg?  
• Hur ska du säkerställa att utanförskap och ytterligare segregation inte ökar när 

nedskärningarna i socialtjänsten är ett faktum?  

 

Jenny Broman (V) 
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