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Socialdemokraterna 
  
Ärende nr: 2.1.17 

Yrkande angående yrkande om åtgärder för 
att öka tilliten till socialtjänsten 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Socialnämnderna ges i uppdrag att inom ramen för uppdraget till nämnderna att i 
samverkan med grundskolan och Polismyndigheten genomföra dialogmöten med 
föräldrar (§ 9 1308/20, 1312/20 i kommunfullmäktige) även informera om 
socialtjänstens arbetssätt och rådande socialtjänstlagstiftning i syfte att öka 
tilliten till socialtjänsten.  

I kommunstyrelsen: 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 
uppföljning av uppdraget till socialnämnderna att i samverkan med grundskolan 
och Polismyndigheten genomföra dialogmöten med föräldrar (§ 9 1308/20, 
1312/20 i kommunfullmäktige).  

Yrkandet 
Desinformation är ett samhällshot, där enskilda delningar av felaktiga påståenden snabbt 
kan ge ringar på vattnet i form av ytterligare spridning och därmed riskera att skapa oro, 
som i det aktuella fallet om svensk socialtjänsts arbetssätt. Det finns därtill en risk att 
enskilda socialsekreterares integritet och arbetsmiljö hotas när svåra beslut avseende 
omhändertagande av barn sprids på internet. Vi socialdemokrater har tagit flera initiativ 
för att stärka socialsekreterare i sin yrkesroll: dels har vi föreslagit förbättringar för 
socialsekreterarnas personliga säkerhet, dels har vi föreslagit förstärkta möjligheter till 
närmare kontakt med ansvariga politiker för att kunna påtala brister i verksamheten och 
dels har vi krävt att kommunen gör upp med den tystnadskultur som tycks vara som 
starkast i socialtjänsten, inte minst genom en ny och extern visselblåsarfunktion. Vi ser 
dock att mer behöver göras avseende socialtjänstens förutsättningar och avser att 
återkomma i denna fråga i socialnämnderna.   

Tilliten till myndigheter varierar runt om i staden, inte bara kopplat till omhändertagande 
av barn enligt LVU. Problemet behöver adresseras genom tillitsskapande dialog mellan 
myndigheter och enskilda. För drygt ett år sedan beslutade kommunfullmäktige om att ge 
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socialnämnderna i uppdrag att i samverkan med grundskolan genomföra dialogmöten 
med föräldrar i syfte att stärka deras kunskaper om den organiserade brottslighetens 
utnyttjande och rekrytering av unga. Dessa föräldradialoger, som efter mycket 
förhandling och diskussion vann brett politiskt stöd, skulle kunna utökas till att även 
omfatta bekämpning av den ryktesspridning som hotar socialtjänstens ställning i delar av 
Göteborg. Vi menar att föräldradialogerna bör inkludera kunskap till vårdnadshavare om 
socialtjänstens arbetssätt och om rådande socialtjänstlagstiftning när det gäller barn och 
unga, och att denna mellanmänskliga kontakt mellan ansvariga och medborgare kan vara 
en effektiv metod för att kunna öka förtroendet till myndigheterna och 
myndighetsutövningen generellt. Vi vill därtill att Stadsledningskontoret återkommer till 
kommunstyrelsen med en uppföljning av det beslutade uppdraget.  
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Yrkande angående – Yrkande från V och MP om 
åtgärder för att öka tilliten till socialtjänsten 
 

Förslag till beslut  
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att, i samverkan med 
socialnämnderna, utöka och sprida informationen kring socialtjänstens uppdrag och 
arbetsmetoder i syfte att stärka kunskap om och tillit till socialtjänstens 
myndighetsutövning. Informationen ska spridas på exempelvis bibliotek, i samverkan 
med skolor genom dialog med föräldrar samt i samverkan med civilsamhället och 
även möjliga nya kommunikationskanaler för att nå ut till grupper vi idag har svårt att 
nå ut till. 
 

2. Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa hjälp och stöttning till stadens anställda 
inom socialtjänsten.  

 
 
Yrkandet  
 
Desinformation är avsiktligt falsk eller vilseledande information som sprids på ett planerat 
sätt i syfte att nå en viss målgrupp och vi delar uppfattningen att den desinformation som 
spridits om socialtjänsten och LVU behöver bemötas med fakta. Yrkandet från V och MP är 
dock problematiskt på så sätt att allt ansvar läggs på socialtjänsten men det är inte 
socialtjänsten som tar beslutet om LVU utan de tar fram ett underlag som nämnden beslutar 
om i utskotten och efter det ska LVU beslutas av Förvaltningsrätten. Ansvaret ligger således 
inte uteslutande på socialtjänsten och dess socialsekreterare vilket är viktigt att poängtera med 
anledning av de dagligen hot som de dagligen vittnar om vilket är en oerhörd påfrestning i 
deras yrkesliv såväl som i privatlivet. 
 
Redan idag genomförs många åtgärder och staden arbetar mot desinformation på olika sätt. 
Bland annat har man tagit fram en långsiktig strategi för att stoppa nyrekrytering, 
gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen samt en strategi och handlingsplan 
med konkreta åtgärder för hur alla former av tystnadskultur kan motverkas. Även 
utbildningsinsatser om släktbaserade kriminella nätverk, annan organiserad brottslighet och  
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klanstrukturer för utvalda och relevanta personalgrupper i staden har tagits fram och 
genomförs. Till detta så har stabs- och kommunikationscheferna i de fyra regionala 
socialförvaltningarna gett en arbetsgrupp i uppdrag är att ta fram en kommunikationsplan med 
aktiviteter för att sprida korrekt information om socialtjänsten i Göteborgs Stad. 
Vi yrkar att Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att, i samverkan med 
socialnämnderna, utöka och sprida informationen kring socialtjänstens uppdrag och 
arbetsmetoder i syfte att stärka kunskap om och tillit till socialtjänstens myndighetsutövning. 
Informationen ska spridas på exempelvis bibliotek, i samverkan med skolor genom dialog 
med föräldrar samt i samverkan med civilsamhället och även möjliga nya 
kommunikationskanaler för att nå ut till grupper vi idag har svårt att nå ut till. På så sätt 
åläggs ej socialförvaltningarna ytterligare arbetsuppgifter än de redan stipulerade inom lag 
samtidigt som välbehövlig information kan kommuniceras med hjälp av den förvaltning som 
ansvara för detta inom staden. På detta sätt så kan vi även docka ann det arbetet som stabs- 
och kommunikationscheferna i de fyra regionala socialförvaltningarna har gett en arbetsgrupp   
uppdrag är att arbeta med. Vidare är det vår ambition att bjuda in berörda direktörer inom 
Socialförvaltningarna i syfte att redogöra för arbetet med dialogmöten med föräldrar (§ 9 1308/20, 
1312/20 i kommunfullmäktige). 
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Yrkande angående – V och MP:s yrkande om åtgärder för att öka 
tilliten till socialtjänsten 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Socialnämnderna får i uppdrag att utveckla samarbete och dialog med 
nämnden för demokrati och medborgarservice i syfte att utreda hur 
medborgarpaneler kan användas integrationsfrämjande, så att isolering 
av grupper i samhället minimeras.  
 

2. Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att använda 
dessa paneler med syfte att införa integrationsfrämjande riktade budskap 
till frivilligföreningar (grundade utifrån etnicitet och religion).  

Yrkandet 
Socialnämnden Centrum fördelade i december 2021 nästan ut 66 829 000 kronor till 
108 olika verksamheter i Göteborg. En del av dessa verksamheter riktar sig till 
människor som står utanför samhället och långt från arbetsmarknaden, inte sällan på 
grund av bristande språkkunskaper i svenska.  Flera föreningar fokuserar på 
integration i svenska samhället av personer som invandrat till Sverige och är födda 
utomlands. Verksamheter kan bestå av olika aktiviteter som främjar språkträning och 
bidrar till kunskapsutveckling, tex matlagning, sykurser, dans, träning i att använda 
internet etc.  

Dessa föreningar blir ofta en värdefull länk in i samhället för många nyanlända. 
Framför allt känner människor från andra kulturer många gånger en helt annan tillit till 
sina egna landsmän, en tillit som inte alltid existerar till kommunen eller samhället i 
stort. Ett sådant exempel kan vara när man som nyanländ ska välja förskola till sina 
barn, vårdcentral eller de enklaste saker som att välja elavtal. Tilliten till samhället 
byggs upp succesivt, tilliten bygger broar in i samhället och främjar givetvis 
integrationen. 

Om stora grupper i Sverige tappar tilltron till myndigheterna kan det i sig bli 
systemhotande.  

Om tilliten till Göteborgs kommun fungerat, hade vi i nutid inte haft grupper som varit 
mottagliga för desinformation och konspirationer om socialtjänstens påstådda 
kränkningar mot exempelvis muslimer i form av omhändertagande av barn. Dålig tillit 
söndrar och splittrar ett samhälle och leder till utanförskap. För att utöka tilliten till 
myndigheter och Göteborgs Stad kan nämnden för demokrati och medborgarservice 
via medborgarpaneler skapa en sundare och mer ärlig dialog mellan kommunen och 
stadens olika etniska och religiösa föreningar. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2022-03-04 
 

 
  
 
Ärende nr 2.1.17 
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Yrkande om åtgärder för att öka tilliten till 
socialtjänsten 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost och 
socialnämnden Sydväst får i uppdrag att i samarbete med nämnden för demokrati 
och medborgarservice samt lokala organisationer från civilsamhället utreda 
hur socialtjänsten kan arbeta långsiktigt relationsstärkande i lokalområden i syfte 
att stärka kunskap om och tillit till socialtjänstens myndighetsutövning. 
Utredningen ska inhämta synpunkter från invånare kring upplevelser av mötet 
med socialtjänsten och synen på socialtjänstens myndighetsutövning gentemot 
barn och unga genom lokala dialoginsatser.  
 

2. Socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost och 
socialnämnden Sydväst får i uppdrag att i samverkan med Nämnden för 
demokrati och medborgarservice se över och utveckla arbetet med att sprida 
tydlig och lättillgänglig information om socialtjänstens arbete samt gällande rätt 
som tillämpas, samt att se över om lokala civilsamhällesorganisationer som 
bygger tillit till myndigheter behöver utökat stöd. 

 

Yrkandet 
Ofta nämns att tilliten till myndigheter är hög i Sverige, och det är viktigt inte minst för 
personer som befinner sig i en utsatt situation. Den senaste tidens 
desinformationskampanjer om socialtjänstens arbete visar att det finns ett behov av 
kunskap och information för att bygga relationer, tillit och förtroende för socialtjänstens 
myndighetsutövning.  

Omhändertagande av barn enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
har sin utgångspunkt i att barn har rätt till en trygg uppväxt, och att det är samhällets 
ansvar att barn och unga får skydd och stöd. LVU är en kompletterande lag som används 
när frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte är möjliga av olika anledningar. 
Grundtanken när det gäller LVU-vård är att den inte ska pågå längre än nödvändigt och 
att den ska vara inriktad på att den unge ska återförenas med sina föräldrar så snart det är 
möjligt.  

Enligt SoL kap 3 §1 är en av socialnämndens uppgifter att informera om socialtjänsten i 
kommunen. Tydlig och lättillgänglig information om socialnämndernas ansvar och 
verksamheter behöver aktivt spridas till invånare för att förbättra kunskapsläget och i 
förlängningen kunna skapa tillit till samhällsinstitutioner. Göteborgs stad behöver bidra 
till att öka kunskap och förståelse för den lagstiftning som socialtjänsten arbetar utifrån 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2022-02-15 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Nytt ärende 
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när det handlar om myndighetsutövning rörande barn, både utifrån SoL, LVU och 
Barnkonventionen.  

Den desinformation som spridits om socialtjänsten och LVU behöver bemötas med fakta 
och dialog mellan socialtjänsten och invånarna. Människor som är oroliga för sina barn 
behöver samtidigt mötas med förståelse och respekt. Det är av största vikt att Göteborgs 
stad vidtar åtgärder för att bemöta falska uppgifter, arbetar med att stärka förtroendet för 
socialtjänsten, och möjliggöra för socialsekreterarna att utföra sitt arbete utan 
påtryckningar eller hot. Detta behöver ske i dialog mellan socialnämnderna och invånarna 
i lokalområdet, i samarbete med nämnden för demokrati och medborgarservice, och 
lokala civilsamhällesorganisationer som har invånarnas förtroende. De lokala 
civilsamhällesorganisationerna gör idag ett centralt arbete för att svara på frågor och 
bygga tillit till myndigheter, och det är angeläget för socialnämnderna att se över om de 
behöver utökat stöd. 

Det finns exempel inom socialtjänsten i Göteborg på hur både lokalisering av 
myndighetsutövning gällande barn och unga, och god kontakt med invånarna, stärker 
relationerna samt sänker trösklarna för kontakt med socialtjänsten, och därmed skapar 
bättre förutsättningar för socialtjänsten att utföra sitt arbete. Socialnämnderna bör utreda 
hur ett långsiktigt relationsstärkande arbete kan utvecklas, genom både lärdomar från 
befintliga exempel i Göteborgs stad och nya initiativ.  

Utredningen ska ske i samverkan med nämnden för demokrati och medborgarservice och 
lokala civilsamhällesorganisationer. Utredningen ska även inkludera 
lokala dialoginsatser riktade till invånare med särskilt fokus på människor som befinner 
sig i utsatta situationer och som tillhör minoritetsgrupper. Dialogerna behöver hitta 
konstruktiva former att kunna samtala kring upplevelser av mötet med socialtjänst och 
socialtjänstens myndighetsutövning gentemot barn och unga, och där kan organisationer i 
civilsamhället vara en viktig del. Dialoginsatserna bör inkluderas i utredningens förslag 
på åtgärder.  
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