Norra Hisingen

Protokoll (8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25
Tid: 14:00–16:55
Plats: Selmas sal, Selma Lagerlöfs center
Paragrafer: 139-155
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Ledamöter
Ordförande Jens Adamik (L), 1:e vice ordförande Sabina Music (C), 2:e vice ordförande
Marie Brynolfsson (V) (§§ 139-141), Pierre Alpstranden (M), Viktor Stenlöf (S), Peter
Svanberg (D), Anna Siitam (MP), Dragana Todorovic (S), Alexander Berggren (D),
Mikael Wallgren (V), Birgitta Thörn (SD)
Tjänstgörande ersättare
Inger Billman Stark (V) §§ 142-155
Övriga ersättare
Arto Niskala (M), Elisabeth Linde (S), Gürcan Özaksel (D), Andreas Frid (L), Pia
Rönnesjö (S), Ann-Marie Merta (L), Charlotta Snow Ribba (D), Helen Olsson (MP),
Michael Olsson (SD)
Övriga närvarande
Camilla Blomqvist stadsdelsdirektör, Ann-Cathrine Jacobsson HR-strateg, Margareta
Larsson t.f. sektorschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, Helena Lundberg
Sektorschef IFO-FH samt t.f. ekonomichef, Alexis Ljungqvist områdeschef IFO, Sofie
Kerstell kommunikationschef, Anna Lifjorden Sektorschef samhälle och kultur, Ulrika
Landin, stabschef
Bengt Nilsen nämndsekreterare
Personalföreträdare
Homeira Tari (Saco), Anna-Karin Grönlund (Kommunal) och Kristina Ramstedt (Saco)

Justeringsdag: 2020-08-27
Underskrifter
Sekreterare
Bengt Nilsen

Ordförande
Jens Adamik

Justerande
Mikael Wallgren

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 2020-08-28
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 139
Val av justerare
Andre vice ordförande Marie Brynolfsson (V) utses att jämte mötesordföranden justera
sammanträdets protokoll.
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 140
Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen fastställer föredragningslistan med följande tillägg:
-

Återrapportering av uppdrag angående åtgärder för att minska smittspridning och
förbättra arbetsmiljö behandlas som ärende 6 och Ekonomisk lägesrapport juni
och juli 2020 behandlas som ärende 7.

-

Yrkande från (V) och (MP) angående Nedskärningar inom IFO Norra Hisingen
daterat 2020-08-24, behandlas som ärende 18.

Ärende
Föredragningslistan med tillhörande beslutsunderlag skickades ut till stadsdelsnämndens
ledamöter och ersättare 2020-08-05.
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 141 N140-0005/20
Stadsdelsdirektören informerar
Beslut
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar informationen till protokollet.

Ärende
Stadsdelsdirektör Camilla Blomqvist informerar om:
-

Den fortsatta processen med ny nämndsorganisation; Förvaltningsledningarna för
de nya förvaltningarna är nu tillsatta och rekrytering av verksamhetschefer till
äldreomsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd skall snart inledas.

-

Förvaltningens arbete med anledning av Covid 19; För tillfället finns inga
smittade brukare i förvaltningen. Tillgången till skyddsutrustning är god.
Kommunstyrelsen har begärt en utredning som skall granska hur smittan kunde
komma in på äldreboendena. Det är fortsatt besöksförbud på äldreboendena men
staden tittar på hur man kan öppna sina mötesplatser igen och göra dem
smittsäkra.

-

Återkoppling kring läget i stadsdelen; Förvaltningen arbetar nära polisen kring
den senaste tidens händelser. Polisen har gått upp i en s.k. särskild händelse och
är särskilt synliga ute i stadsdelen nu. Förvaltningens personal bemannar extra
tillsammans med polisen för att vara synliga och skapa ökad trygghet. Sommaren
i övrigt har varit lugn med många planerande aktiviteter inom fritid och kultur.

-

Inom socialtjänstens arbete har man på Norra Hisingen inte kunnat se att våld i
hemmet mot unga 0-20 år ökat i samband med Covid19. Inte heller förebyggande
socionom har haft fler servicessamtal än föregående år och LVM-anmälningarna
har inte ökat. Däremot ökar antalet inredda försörjningsstödsutredningar vilket
innebär att kostnaderna för försörjningsstödet kommer att öka.

-

Bakgrunden till anpassningarna på barn- och familjeenheten inom IFO med
anledning av inkommen skrivelse till stadsdelsnämndens politiker och
förvaltningsledningen.
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 142 N140-0422/20
Återrapportering av uppdrag kring social oro
Beslut
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen godkänner förvaltningens återrapportering av
uppdrag kring social oro.
2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen förklarar uppdraget fullgjort.
3. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar att drop-in aktiviteterna för
fritidsverksamheterna i Bärby upphör under resterande del av 2020.
4. Mikael Wallgren (V) utses att jämte mötesordföranden justera sammanträdets
protokoll istället för andre vice ordförande Marie Brynolfsson (V).

Ärendet
Stadsdelsnämnden gav den 17 juni 2020 förvaltning ett antal uppdrag kopplade till social
oro med anledning av Covid-19. I föreliggande tjänstutlåtande återredovisar förvaltningen
hur uppdraget har omhändertagits. Förvaltningen har under året intensifierat det proaktiva
arbetet för att motverka social oro i stadsdelen och har i detta arbete en bred samverkan
både med interna och externa aktörer. Arbetet bedrivs utifrån sex fokusområden som
Göteborgs stad har tagit fram för att möta eventuell social oro i pandemins spår.
Fokusområdena är vetenskapligt förankrade.
En viktig del i arbetet är Medborgarlöftet där förvaltningen tillsammans med polisen,
kommunala bolag och fackförvaltningar arbetar för tryggare offentliga miljöer. I det
interna arbetet har förvaltningen en god samverkan med polis och socialtjänst för att
skapa gemensamma lägesbilder i syfte att fånga upp enskilda individer men också att
styra till exempel ökad vuxennärvaro och fler fritidsaktiviteter mot vissa områden. Under
sommaren har förvaltningen till exempel anordnat väsentligt fler aktiviteter och haft fler
besökare än föregående år. Förvaltningen kommer under hösten att upprätthålla det
proaktiva arbetet med fokus på stabilitet och kontinuitet för att motverka social oro med
fokus på stadsdelens socialt utsatta områden.

Handlingar
1.
2.
3.
4.

Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-19
Protokollsutdrag från sammanträde 2020-06-17, § 136
Yrkande från L, M och C daterat 2020-06-17
Yrkande från L, S, M och C daterat 2020-06-17
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 143 N140-0423/20
Återrapportering av uppdrag angående åtgärder för att
minska smittspridning och förbättra arbetsmiljö
Beslut
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen godkänner förvaltningens återrapportering av
åtgärder för att minska smittspridning och förbättra arbetsmiljön.
2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen förklarar uppdraget fullgjort.

Ärendet
Stadsdelsnämnden beslutade den 17 juni 2020 att ge uppdrag till förvaltningen att
redovisa ett uppdrag gällande åtgärder för att minska smittspridning och förbättra
arbetsmiljö med anledning av Covid-19 (För protokollsutdraget i sin helhet, se bilaga 1)
Förvaltningen redovisar hur uppdraget omhändertagits. Förvaltningens bedömning är att
genomomförda åtgärder minskar risken för smittspridning och säkerställer en god
arbetsmiljö.

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-10
2. Protokollsutdrag från sammanträde 2020-06-17, § 137
3. Yrkande från L, S, M och C daterat 2020-06-17
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 144 N140-0116/19
Ekonomisk lägesrapport juni och juli 2020
Beslut
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar ekonomisk lägesrapport till och
med juli 2020.

Ärende
Enligt uppföljningsstrukturen i Göteborgs stad rapporterar nämnder och styrelser till
kommunstyrelsen vid tre rapporteringstillfällen per år, mars, augusti och december. Med
anledning av rådande omständigheter under Covid 19 beslutade kommunstyrelsen 22
april om månadsuppföljningar av samtliga nämnders driftbudgetar. Av yrkandet som låg
till grund för beslutet framgår att "Till följd av den situation som råder, så är det
angeläget att kommunstyrelsen månadsvis får uppföljningar av den ekonomiska
situationen i samtliga nämnder". Denna redovisning ska inte ske under perioden juniaugusti.
Förvaltningen har sedan tidigare planerat för månadsvis ekonomisk lägesrapport till
nämnden.
Utfallet till och med juli visar ett positivt resultat med 55,4 miljoner kronor vilket är en
positiv avvikelse mot budget på 38,7 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras av
överskott inom alla sektorer. Prognosen för helåret gjordes i rapport till och med maj som
då visade ett positivt resultat på elva miljoner kronor. Ingen ny prognos är gjord i denna
rapport.

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-19
2. Resultaträkning 2020-07
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Norra Hisingen
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Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 145 N140-0203/14
Ombyggnation för ett samlat socialkontor på Dunfins gata 2022
Beslut
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen godkänner ombyggnation av 1200 kvm i
entréplan på Dunfins gata 20–22 till ett samlat socialkontor med besöksarena och
kontorsarena med flexibla arbetsplatser och konferensutrymmen.

Ärendet
Lokalsekretariatet har inkommit med ett yttrande gällande stadsdelsnämndens begäran
om ombyggnation av socialkontoret på Dunfins gata 20–22. Ombyggnationen innebär att
Arbetsmiljöverks krav och verksamheternas handlingsplan till Arbetsmiljöverket, om en
ombyggnad uppfylls.

Handlingar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tjänsteutlåtande daterat 2020-07-24
Yttrande från Lokalsekretariatet
Ritning 1 daterad 2019-07-05
Ritning 2 daterad 2020-04-30
Protokoll från SSG 2020-08-05
Förstudie 2019-07-05

Protokollsutdrag skickas till
1. Lokalsekretariatet
2. Lokalförvaltningen
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 146 N140-0021/19
Begäran om etablering av bostad med särskild service vid
Backa Kyrkogata
Beslut
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen godkänner etablering av en bostad med
särskild service vid Backa kyrkogata med fastighetsbeteckning Backa 41:4
2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen ger förvaltningen i uppdrag att starta en
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 9§9 vid Backa kyrkogata

Ärendet
Stadsdelsnämndnämnden Norra Hisingen beslutade i maj 2019 att ge Lokalsekretariatet i
uppdrag att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheter och ekonomiska
konsekvenser av att uppföra en bostad med särskild service (BmSS) vid Backa kyrkogata.
Behovet av BmSS bedöms för kommande 5-årsperiod vara fortsatt stort.
Backa kyrkogata ligger i utkanten av ett lägenhetsområde i Backa där husen har två
våningar. Fastigheten ligger något högre än lägenhetshusen och har fin utsikt som
kommer väl till användning med föreslagen byggnad. Söder om fastigheten ligger en
bergsknalle med träd, öster om nedanför backen finns öppen parkyta och den nya
förskolan Hoppet ska byggas på andra sidan Backa kyrkogata. Närmaste busshållplats
ligger ca 600 m från boendet och närmast mataffär ligger 400 m bort. På fastigheten
Backa 41:4 finns en förskolebyggnad som ska rivas. Platsen bedöms lämplig för en
BmSS med förhöjd tillgänglighet. Tomtytan är ca 2900 m². Byggrätten på tomten är 1770
kvm och ligger på fastighetens östra sida. Kring byggrätten finns prickad mark,
framförallt till väster.

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-25

Protokollsutdrag skickas till
1. Lokalnämnden
2. Lokalsekretariatet
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 147 N140-0020/19
Begäran om etablering av bostad med särskild service vid
Ormbunkegatan
Beslut
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen godkänner etablering av en bostad med
särskild service vid Ormbunkegatan med fastighetsbeteckning 766:83-86
2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen ger förvaltningen i uppdrag att starta en bostad
med särskild service för vuxna enligt LSS 9§9 vid Ormbunkegatan

Ärendet
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutade i maj 2019 att ge Lokalsekretariatet i
uppdrag att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheter och ekonomiska
konsekvenser av att bygga en bostad med särskild service (BmSS) vid Ormbunkegatan.
Platsen har bedömts lämplig för en gruppbostad med 6 lägenheter för personer med
komplex autism. Fastighetskontoret har erbjudit fastigheterna Backa 766:83-86 som ska
ombildas till en fastighet med ytan 3866 m². Lokalförvaltningen har på förvaltningens
begäran tagit fram en H-formad byggnad i ett plan med sex lägenheter. Husets innehåll
och utformning anpassas efter målgruppen. Den väl tilltagna tomten medger en avskild,
anpassad utemiljö.

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-25

Protokollsutdrag skickas till
1. Lokalnämnden
2. Lokalsekretariatet
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 148 N140-0685/19
Redovisning av ordförandebeslut 2020
Beslut
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar informationen till protokollet.

Ärende
Inga ordförandebeslut har fattats sedan föregående nämndsammanträde.
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Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 149 N140-0686/19
Inkomna domar och beslut 2020
Beslut
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar inkomna beslut till protokollet.

Handlingar
1. Beslut från Datainspektionen PUI-2020-827, daterat 2020-07-08
2. Beslut från Datainspektionen PUI-2020-1691, daterat 2020-07-21
3. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg inkl. bilaga, Dnr 4.1.2-03728/2020
2020-05-28
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 150 N140-0687/19
Inkomna skrivelser och handlingar
Beslut
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar redovisning av inkomna skrivelser
och handlingar till protokollet.

Handlingar
Vid sammanträdet föreligger förteckning över inkomna skrivelser och handlingar:
1. Postlista daterad 2020-08-24
2. Uppdrag att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut, Handling
2020 nr 130
3. Samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 - återrapportering av uppdrag
m.m., Handling 2020 nr 151
4. Yrkande angående – Yrkande från V och MP angående smittspridning inom
äldreomsorgen, 2020-05-28
5. Yrkande angående –Smittspridning inom äldreomsorgen, 20-05-29
6. Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 1 (2)
7. Yrkande från V, MP, M, L, C, S och D särskilt yttrande KD angående
smittspridning inom äldreomsorgen § 531, 0998/20
8. Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 1 (2)
9. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för en samlad enhet eller
avdelning inom socialtjänsten för Göteborgs Stads individarbete med avhoppare
§ 584, 0841/19
10. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, Tjänsteutlåtande, Redovisning av uppdrag
att utreda förutsättningar för en samlad enhet eller avdelning inom socialtjänsten
för Göteborgs Stads individarbete med avhoppare
11. Redovisning av uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för stadens
avhopparverksamhet samt konkreta förslag för att stärka och utveckla
verksamheten, § 356, 0391/19,
12. Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för en
samlad enhet eller avdelning inom socialtjänsten för Göteborgs Stads
individarbete med avhoppare
13. Uppdrag att ta fram en barnrättsplan samt upprättande av barnbokslut § 20,
0251/20
14. Samlingsärende inom uppföljningen maj 2020 - återrapportering av uppdrag
m.m. § 6, 0267/20
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 151 N140-0643/19
Redovisning av stadsdelsnämnden delegationsbeslut 2020
Beslut
1. Stadsdelsnämnden antecknar redovisning av delegationsbeslut till protokollet.

Ärende
Vid sammanträdet föreligger:
1.
2.
3.
4.
5.

Redovisning av delegationsbeslut enl. Lex Sarah 2020-06-12 – 2020-08-21
Redovisning av övriga delegationsbeslut 2020-06-12 – 2020-08-21
Redovisning av Familjerättens delegationsbeslut avseende juni-juli 2020
Sammanställning över rekryteringar maj-juni 2020.
Protokoll från individutskottets sammanträden 2020-06-10, 2020-06-24, 202007-08, 2020-08-05, 2020-08-18, 2020-08-19.
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 152 N140-0007/20
Rapporter från förtroendevalda
Beslut
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar informationen till protokollet.
2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen ställer sig bakom presidiets skrivelse till
Västtrafik angående de kommande kollektivtrafikförändringarna i Backatorp.

Ärendet
Anne-Marie (L) informerar om att funktionshinderrådet skall återuppta sina fysiska
sammanträden till hösten men hålla dem i nämndssalen för att kunna sitta med tillräckligt
avstånd.
Ordförande Jens Adamik (L) informerar om att presidiet författat en skrivelse till
Västtrafiks styrelse med anledning av att negativa synpunkter inkommit från boende i
Backatorp gällande förändringar av kollektivtrafiken from årsskiftet.

Yrkanden
Viktor Stenlöf (S) yrkar att samtliga ledamöter i stadsdelsnämnden skall ställa sig bakom
skrivelsen till Västtrafik.

Propositionsordning
Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på bifall respektive avslag till yrkandet
från (S) och finner att det bifallits.

Protokollsutdrag skickas till
1. Västtrafik
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 153 N140-0004/20
Stadsdelsnämndens frågor och uppdrag till förvaltningen
Beslut
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen antecknar informationen till protokollet.

Ärende
Inga frågor eller uppdrag ställs eller avrapporteras.
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Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 154 N140-0513/20
Yrkande angående nedskärningar inom IFO Norra Hisingen
Beslut
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen avslår yrkandet från (V) och (MP)

Handlingar
Skriftligt yrkande från (V) och (MP) daterat 2020-08-24, enligt bilaga 1 till protokollet.

Yrkanden
Mikael Wallgren (V) yrkar bifall till yrkandet.
Ordförande Jens Adamik (L) yrkar avslag på yrkandet.

Propositionsordning
Ordförande Jens Adamik (L) ställer proposition på bifall respektive avslag till yrkandet
från (V) och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning
Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till yrkandet från (V) och (MP) och Nej för
att avslå yrkandet.
Mikael Wallgren (V), Inger Billman Stark (V) och Anna Siitam (MP) röstar Ja.
Pierre Alpstranden (M), Viktor Stenlöf (S), Peter Svanberg (D), Jens Adamik (L),
Dragana Todorovic (S), Sabina Music (C), Alexander Berggren (D) och Birgitta Thörn
(SD) röstar Nej.
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar med 8 röster nej mot 3 ja att avslå yrkandet
från (V).

Reservationer
Ledamöterna från (V) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25

§ 155
Nedläggande av faderskapsutredning
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Norra Hisingen

Protokoll (nr 8)
Sammanträdesdatum: 2020-08-25
Bilaga 1.
Yrkande

Vänsterpartiet, Miljöpartiet

2020-08-24

Nytt ärende

Yrkande angående – Nedskärningar inom IFO
Norra Hisingen
Förslag till beslut
I stadsdelsnämnden:
1. De planerade nedskärningarna inom IFO- Barn och Unga genomförs inte.

Yrkandet
Norra Hisingen har i likhet med många andra stadsdelar haft stora utmaningar inom
socialtjänsten. Så sent som under förra mandatperioden hade vi en personalomsättning på
över 100% inom enheten för Barn- och familj. Vi tog i bred enighet på initiativ av
dåvarande rödgröna styret tag i detta genom ett antal åtgärder; däribland införandet av
Seniorhandläggare. Att hålla en god arbetsmiljö är också viktigt ur ett
rekryteringsperspektiv där konkurrensen om erfarna socialsekreterare är mycket stor, inte
minst från kranskommunerna.
Situationen har sedan dess stabiliserats, även om mycket återstår att göra. Så sent som för
ett drygt år sedan var förvaltningens inställning att kvalitetshöjande arbete var vägen
framåt för att skapa en långsiktigt ekonomisk hållbar situation inom socialtjänsten. God
arbetsmiljö ger goda utredningar. Det gör det också möjligt att undvika dyra och ofta
ineffektiva institutionsplaceringar där det inte är nödvändigt. Vi undrar vad det är som
fått förvaltningen att ändra inställning?
På senaste stadsdelsnämndsmötet beslutades att under resterande delen av året förhindra
social oro utifrån evidensbaserad forskning. Det finns mycket som tyder på att social oro
kommer att öka den närmsta tiden. Polisen har i sin senaste strategiska rapport skrivit att
de spår en ökning av våld och rekrytering till extremism bland unga och
hjälporganisationer såsom BRIS har redan gått ut med rapporter om att alarmerande
många fler barn blir utsatta för våld i hemmet. Forskningen är tydligen med att barn och
ungdomar behöver stabila relationer med trygga vuxna. Då vi inte vet hur den nya
förvaltningen kommer att fördela arbetet är risken stor att många förändringar kommer att
ske på kort tid vilket kan få olyckliga konsekvenser för det enskilda barnet.
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Vi ser ingen anledning att genomföra en så omfattande neddragning av antalet anställda
mindre än ett halvår innan en ny förvaltning och en ny nämnd tar vid. Vi menar också att
man måste skilja på arbetsuppgifter och anställningar. Om några månader är den
jämförelse som förvaltningen lyfter fram mellan de olika stadsdelarna helt irrelevant. Då
ska en ny förvaltning leda och fördela arbetet. När stadsdelsgränserna suddats ut kommer
förändringar med säkerhet ske i antal ärenden per kontor och beräkningen bör således ske
på ett annat sätt än idag. Vi är övertygade om att det kommer finnas arbetsuppgifter inom
ramen för barn och unga på Hisingen i framtiden.
Arbetslösheten skenar för tillfället och allt pekar på att vi är på väg in i en längre
lågkonjunktur. Då behöver våra barnfamiljer veta att vår socialtjänst är redo att agera.
Stadsdelens ekonomi är god och inga paniknedskärningar behöver göras. Om nu
bemanningen är så god så finns här utmärkta förutsättningar för vidareutbildning och
höjning av kvalitén. Det är så vi vill jobba för medborgarnas bästa.
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