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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
angående åtgärder för socialt arbete med 
anledning av Coronaviruset 

Yttrande 
Staden står inför stora utmaningar framöver till följd av den situation som nu råder. 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar i sitt yrkande upp olika frågor som berör socialt arbete 
med anledning av Coronaviruset. Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår att samtliga 
stadsdelsnämnder samt socialresursnämnd ska säkerställa att rekrytering av personal sker 
löpande vid sjukfrånvaro. Det är ett arbete som redan bedrivs mellan stadsdelsnämnderna 
och social resursnämnd. Förvaltningarna har idag ett ansvar att säkerställa rekrytering av 
personal vid bortfall för att säkerställa tillgänglig personal och en hållbar arbetsmiljö. 
 
I nuläget ser vi i Alliansen och Socialdemokraterna ingen anledning till att frångå de 
regler och riktlinjer som finns för försörjningsstöd. Vi tar hänsyn till den nuvarande 
riksnormen och framställer åtgärder om vi ser att förändringar i riktlinjer är nödvändiga. 
 
Idag arbetar stadsledningskontoret med att alla kostnader som är till följd av Covid19 ska 
särredovisas. För att säkerställa att stadsdelsnämnderna avlastas ekonomiskt har vi i 
separata ärenden lagt fram flertal åtgärder som berör eget kapital och avvikelser i budget 
för att underlätta för verksamheterna i den situation som råder. Vi ser att man behöver 
säkerställa att stadens verksamheter har ett handlingsutrymme för att snabbt kunna ta 
beslut för göteborgarnas bästa.  
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Yttrande angående – V, MP yrkande angående 
åtgärder för socialt arbete med anledning av 
Coronaviruset 
Yttrandet 
Sverigedemokraterna har i vårt initiativärende ”Göteborgs Stads vårdsamverkansroll 
föreslagit omställning och vidareutbildning av personal inom hemtjänsten. Det är en akut 
åtgärd som bör prioriteras framför andra rekryteringar idag. 

Prioriteringslistan i dessa dagar handlar nu främst om att rädda liv, inte att välja ut 
enstaka grupper.   

Stadsdelsnämnderna arbetar redan nu aktivt med att möjliggöra ansökningar av 
försörjningsstöd på distans, de har också förenklat ansökningar för strukturellt hemlösa 
där dessa nu söker för två veckor i taget istället för veckovis. Vi har fullt förtroende för 
att våra SDN vet vad som fungerar bäst i denna ansträngda situation. 

Särredovisade kostnader har SD redan föreslagit i eget initiativärende. 
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Yrkande angående åtgärder för socialt arbete 
med anledning av Coronaviruset. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd säkerställer att rekrytering av personal 
sker löpande vid ökad sjukfrånvaro för att möjliggöra en hållbar arbetsmiljö och 
säkerställer att viktiga sociala insatser inte prioriteras bort.  

2. Social Resursnämnd i samverkan med stadsdelsnämnderna får i uppdrag att 
skyndsamt fastställa en övergripande prioriteringslista på sociala insatser, denna ska 
särskilt prioritera insatser för barn och unga.  

3. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att möjliggöra nyansökningar av försörjningsstöd 
på distans samt även behandla ansökningar om försörjningsstöd retroaktivt från och 
med mars 2020. 

4. Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i samband 
med bokslutet.  

 

Yrkandet 
Socialtjänsten, samhällets yttersta skyddsnät, står inför tuffa prioriteringar. I detta läge är 
det viktigt att de mest utsatta, vare sig det är ekonomiskt eller socialt, inte drabbas av en 
ännu svårare situation.  

Trycket på ekonomiskt bistånd kommer sannolikt att öka under en relativt lång period 
framöver. Många människor har drabbats av plötsliga och oförutsedda varsel och 
uppsägningar, många med osäkra anställningar blir inte längre inkallade på 
timanställningar och många med låga löner drabbas hårt av sin egen eller andra 
familjemedlemmars inkomstförlust under perioder av sjukfrånvaro. En del unga 
människors sommarjobb har helt har försvunnit och det är för närvarande svårt att hitta 
nya jobb som inte kräver utbildning.  

En situation som denna har inte skådats tidigare och kommer också leda till andra sociala 
problem för människor, särskilt för de barn, unga och kvinnor som redan idag lever i en 
hotfull eller våldsam relation. En kris i samhället kan förvärra, eller skapa, en kris bland 
de personliga relationerna. Det finns redan idag signaler från civilsamhället om att 
hjälplinjer för barn respektive kvinnor kan få ett ökat tryck. Göteborg måste förbereda sig 
på att möta alla dessa människor och snabbt kunna erbjuda stöd.  

Detta kommer leda till ökat tryck på stadens socialkontor och på våra medarbetare. Det 
finns inte oändligt med kompetens att rekrytera, men det finns utbildade socionomer och 
beteendevetare som tidigare har valt bort att jobba i kommunen på grund av arbetsmiljö 
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eller löner, men som nu kan tänka sig att återvända för att göra en insats i ett 
samhällsviktigt yrke under krisen. Därför vill vi rödgrönrosa att all verksamhet inom 
IFO/FH i första hand, i den mån det är möjligt, ska anställa tillräckligt med personal för 
att bedriva kvalitativ verksamhet, snarare än att prioritera bort viktigt socialt arbete.  

De närmsta månaderna är det bra om stadsdelsnämnderna avlastas och kan fokusera på 
akut stöd och mindre på ansökningar om ekonomiskt bistånd. Av smittspridningsskäl är 
det också bra om personliga möten för att ansöka om ekonomiskt bistånd kan skjutas på 
framtiden. Stadsdelsnämnderna har redan tagit goda initiativ och möjliggjort 
återansökningar på distans. Vi vill också att det ska vara möjligt att nyansöka om 
ekonomiskt bistånd på distans, samt att det ska vara möjligt att ansöka om 
försörjningsstöd retroaktivt från och med mars 2020. 

Samtidigt behöver vi ha en gemensam strategi över staden för vilka verksamheter, 
insatser och arbetsuppgifter som ska prioriteras när personalen inte räcker till, för att 
skapa tydlighet för de anställda men också för likvärdigheten i hur vi möter våra invånare. 
Vi måste sätta barn och unga högt på denna prioriteringslista för att värna våra yngsta 
invånare och deras rättigheter. Vi rödgrönrosa vill att staden ska vara förberedd på att 
behöva göra svåra prioriteringar och att dessa är gemensamt fastslagna över staden.  
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