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Yttrande om Verksamhetsplan 2020 (Diarienummer N139-0590/19) för SDN Lundby 

Om Socialdemokraternas förslag till budget hade antagits av kommunfullmäktige hade 

Göteborg haft en budget som sätter välfärden främst. Vi ser med oro på de pågående 

marknadsexperimenten, kostnadsutvecklingen och den ökade byråkratiseringen som 

urholkar Göteborgs Stads förmåga att utföra sitt grundläggande uppdrag: bästa möjliga 

välfärd i mötet med göteborgarna. 

De senaste decennierna har ojämlikheten ökat i Göteborg, i Lundby, liksom i resten av 

västvärlden. Gruppen äldre förväntas öka avsevärt framöver. Utan kraftigt ökat stöd från 

statlig nivå kommer det att vara mycket svårt att bibehålla nuvarande välfärdsnivå. Det är 

även oroande att de ogenomtänkta och drastiska införandena av LOV-systemet ytterligare 

försvårat situationen inom hemtjänsten. Till det kommer det planerade införandet av LOV 

inom äldreboende som riskerar att försämra möjligheterna att långsiktigt, kvalitativt och 

ekonomiskt hållbart planera stadsdelsnämndens åtagande inom äldreomsorgen. Vi ser även 

behovet av tidiga satsningar riktade till barn och unga liksom generationsöverskridande 

mötesplatser, men även behovet att stärka arbetet i sektor IFO-FH för att få fler att hitta ett 

sammanhang där en kan få komma närmare en självförsörjning. Arbetet med våld i nära 

relationer och hedersrelaterat förtryck behöver stärkas, särskilt genom de 

sektoröverskridande samarbeten som sker.  

Lundby ska vara en jämlik och inkluderande stadsdel där alla oavsett funktionalitet, sexuell 

läggning, könsidentitet eller könsuttryck känner sig inkluderade och kan delta på lika villkor. 

Personer med funktionsvariation ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning och kunna 

erbjudas daglig verksamhet av god kvalitet. Fritidsverksamheten ska vara en plattform för 

ungas utveckling och lärande och samarbete med olika aktörer ska skapas för att möta 

ungas behov. Fritidsverksamheten ska också vidga möjligheterna och öppna upp för 

generationsöverskidande möten, spontanidrott och spontankultur. Verksamheterna i 

stadsdelen ska genomsyras av ett normmedvetet arbetssätt för att synliggöra exkluderande 

strukturer för att kunna erbjuda likvärdig service och tjänster till alla invånare. 

Vi ser med glädje att förvaltningens förslag till verksamhetsplan inte bara lyfter vikten av det 

förebyggande och hälsofrämjande arbete som S tillsammans med V och MP initierat, utan 

även driver på för att behålla, bevara och stärka de förebyggande insatserna som sker i 

stadsdelen. Detta trots att alliansminoriteten nu styrt stadsdelen i ett år. Minoritetsstyret är 

passivt och reaktivt, och visar ingen vilja att utveckla stadsdelen. Resurserna stramas åt och 

styret lägger indirekt effektiviseringskrav med minskad tilldelning som varken tar hänsyn till 

ökade kostnader eller behoven ute i verksamheterna. 


