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Det är dags att sätta välfärden först. Trots att välfärdens utförarled - den första linjen - kännetecknas av 

pressad arbetsmiljö, skriande personalbrist och svår underfinansiering har den styrande minoriteten 

valt att bedriva en synnerlig olämplig nedskärnings- och privatiseringspolitik. I högerstyrets budget för 

2020 räknas inte de fulla kostnaderna för löneökningar upp, opreciserade sparbeting placeras 

slumpmässigt ut över stadens verksamheter och marknadsexperimenten tilltar till såväl antal som 

styrka. Byråkrati och administration tillåts fortsätta växa, men personal i den första linjens välfärd 

anses övertalig. Budgeten skär som mest där behoven är som störst. Konsekvenserna blev exakt som 

vi socialdemokrater varnade för: Kvaliteten för medborgarna, villkoren för personalen och 

förutsättningarna för välfärden har försämrats väsentligt. Göteborg har inte råd med fler 

marknadsexperiment, nedskärningar och felprioriteringar. 

 

Socialdemokraterna ser det som fördelaktigt att staden har fått en samlad process för 

verksamhetsnomineringar. Detta enhetliga förfarandesätt ger nämnden en möjlighet att nominera in de 

mest angelägna av åtgärder till den centrala budgetprocessen, och i bästa fall i bred enighet. Givet den 

pågående krisen – som drabbar Göteborg såväl ekonomiskt som socialt – är det särskilt viktigt att 

verksamhetens behov, inte ideologiska käpphästar, är ledande för nämndens samtliga 

verksamhetsnomineringar. Vi hoppas att alla partier delar ambitionen om att hålla 

verksamhetsnomineringarna få till antalet, förankrade i fakta och enligt tydliga prioriteringsordningar. 

Enighet och samförstånd har sällan varit så viktigt som just nu. 

 

Vi ser särskilt positivt på att förvaltningen ser behovet av förebyggande arbete både inom fritid och 

individ och familjeomsorgen. Det är av stor vikt att de goda exemplen som görs i våra verksamheter 

också tas tillvara av de nya facknämnderna när stadsdelsnämnderna upphör. 

Slutligen vill vi tillägga att verksamhetsnomineringarna bör ses som ett första steg. Vi förutsätter att 

högerstyrets representanter i nämnden är lyhörda för att, inom ramen för sina partiers budgetprocess, 

fortsatt lyfta angelägna frågor och viktiga åtgärder för nämndens verksamhet – och särskilt i takt med 

att den ekonomiska krisens utveckling. 
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