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Yttrande angående – Yrkande från VMP 
Nedskärningar i Socialtjänsten 

 
Yttrandet 

Samhället har ett viktigt uppdrag att hjälpa människor när den egna förmågan inte räcker 
till. Socialtjänsten i Göteborgs Stad ska vara likvärdig och tillgänglig oavsett vart i 
kommunen man bor. Segregationen och den ekonomiska ojämlikheten i Göteborg har 
ökat under lång tid och är ett stort misslyckande för det tidigare rödgröna styret. Det finns 
många olika bakomliggande faktorer till detta och det är inget som vänds på drygt ett år.  

Antalet personer som söker försörjningsstöd i Göteborgs Stad har minskat under 2019 
och 2020, vilket vi i Alliansen ser som positivt. När ärendemängden minskar, som den 
gjort, bör verksamheten anpassas efter detta. Alliansne har tagit höjd, i Göteborgs stads 
budget 2021, för att försörjningsstödet kan komma att öka som en följd av den rådanden 
pandemin. Effektiviseringar som gjort i stadsdelarna har till stora delar kretsat kring 
personalkostnader, återhållsamhet i inköp samt restriktivitet gällande köp av externa 
utförare såsom konsulter, vilket är inte samma sak som nedskärningar i yttersta ledet. 
Samtliga stadsdelar har dessutom haft i fokus att förändringarna ska ha så liten påverkan 
på medborgarna som möjligt. 

Tidiga insatser gällande barn och unga är också en prioriterad fråga för Alliansen och det 
familjecentrerade arbetssättet ska fortsätta att utvecklas. Genom att socialtjänsten har en 
tätare kontakt med familjer i behov av hjälp och stöd kan förebyggande och tidiga 
insatser sättas in. Alliansen har lyft och stärkt samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis 
och förenings- och fritidtsverksamhet för att ytterligare stärka det förebyggande arbetet. 

Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för att tillgodose deras fysiska, 
psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling, framförallt i relation till mat, kläder 
och bostad enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Handläggning och insatser sker 
och beslutas enligt Socialtjänstlagen, vi litar på att stadens medarbetare och chefer inom 
socialtjänsten beviljar insatser utifrån det. Stadens socialtjänsten ska givetvis följa lagen 
och barnkonventionen ska genomsyra socialtjänstens arbete.  

Alliansen har tilldelat stadsdelsnämnderna  och social resursnämnd 300 miljoner kronor 
under våren 2020 för att säkerställa en god välfärd och förbättra arbetsmiljön med 
anledning av den rådanden pandemin. Medlen som tilldelats var såväl till äldreomsorgen 
som socialtjänsten för att hantera ett ökat tryck på verksamheterna. I Delårsrapporten 
augusti 2020 framgår det att stadsdelnämnderna har ett överskott som man uppnåt med 
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Alliansens budget. Det kan även tilläggas att det i Delårsrapporten augusti 2020 inte 
fanns några indikationer på att stadsdelsnämnderna behövde ytterligare medel för att 
kunna erbjuda en trygg, rättsäker och evidensbaserad socialtjänst för stadens medborgare.  
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Yttrande angående yrkande från V och MP om
att kartlägga nedskärningarna inom 
socialtjänsten

Yttrande

Vi instämmer i att det är angeläget att kartlägga hur högerstyrets svepande nedskärningar 
har drabbat stadens socialtjänst och bifaller därför yrkandet från V och MP. Däremot ser 
vi inte en motsättning mellan socialtjänstens insatser och trygghetsskapande och 
brottsförebyggande insatser som fler ordningsvakter, ökad kameraövervakning etc., 
tvärtom. Det är viktigt att stadens olika sorters sociala och förebyggande insatser kan 
komplettera och förstärka varandra.
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Yrkande angående – V och MP Yrkande om att 
kartlägga nedskärningarna inom socialtjänsten 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att kartlägga vilka nedskärningar som har 
genomförts inom socialtjänsten under nuvarande mandatperiod, vilka effekter 
dessa har haft på socialtjänstens förutsättningar att utföra sitt uppdrag och att 
följa Socialtjänstlagen samt Barnkonventionen. Arbetet med kartläggningen bör 
inte belasta de som jobbar närmast socialtjänstens brukare.   

2. Kartläggningen presenteras därefter muntligt, samt med siffror och statistik för 
hela kommunstyrelsen. 

 

Yrkandet 
Nedskärningar har pågått i socialtjänsten i Göteborg under det borgerliga styret, 
det är riktigt. I många fall har detta varit nödvändigt. Det har gett människor 
incitament till att komma ut i egen försörjning snabbare, samt till att vilja ta ett 
större ansvar för sina liv och sina familjer. Det är positivt och det måste alltid vara 
målet om Göteborgs stad ska klara av alla sina åtaganden på sikt. Dock ska inga 
barn komma i kläm eller fara illa, och därför är en kartläggning och en utvärdering 
viktig.  

Kartläggningen bör inkludera hur socialtjänsten anpassat sina rutiner och 
arbetssätt inom både myndighetsutövning och det uppsökande och 
förebyggande arbetet, samt hur dessa nedskärningar har påverkat 
socialtjänstens möjligheter att följa Socialtjänstlagen och Barnkonventionen. 
Kartläggningen bör även inkludera eventuella exempel på hur barn farit illa. 
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Yrkande angående – Yrkande från V och MP 
om att kartlägga nedskärningarna inom 
socialtjänsten 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma snarast med muntlig redogörelse 

om de faktiska omständigheterna kring: 

1.1. Indragna tjänster för socialsekreterare 

1.2. Minskat förebyggande socialt arbete med barn och familjer 

1.3. Strängare bedömningar vid myndighetsutövning 

1.4. Uteblivna insatser till berättigade som är av budgetrelaterad orsak 

1.5. Sjuktal och personalomsättning bland socialsekreterare 

Yrkandet 
I yrkandet från V och MP beskrivs att det är massiva neddragningar inom socialtjänsten i 

Göteborg. Om så är fallet behöver kommunstyrelsen känna till det och kunna ta ställning 

till de konsekvenser det medför.  

Kommunstyrelsen har sedan tidigare gett stadsledningskontoret, via ett yrkande från 

Demokraterna, att bland annat återkomma med förslag på åtgärder för en hållbar 

socialtjänst. 
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Yrkande om att kartlägga nedskärningarna 
inom socialtjänsten 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att kartlägga vilka nedskärningar som har 
genomförts inom socialtjänsten under nuvarande mandatperiod, vilka effekter dessa 
har haft på socialtjänstens förutsättningar att utföra sitt uppdrag och att följa 
Socialtjänstlagen samt Barnkonventionen. Arbetet med kartläggningen bör inte belasta 
de som jobbar närmast socialtjänstens brukare.  

Yrkandet  
Massiva nedskärningar har pågått i socialtjänsten i Göteborg under det borgerliga styret. 
Nedskärningarna handlar om indragna tjänster för socialsekreterare, minskat 
förebyggande socialt arbete med barn och familjer samt strängare bedömningar vid 
myndighetsutövningen. De som drabbas av nedskärningarna är de mest utsatta i samhället 
som redan lever på marginalen. Det är familjer med ungdomar som kanske kan räddas 
från att hamna i missbruk, gäng eller kriminalitet, det är ensamstående mammor med små 
barn och det är personer med missbruk eller psykisk ohälsa, vars chanser till ett bättre liv 
drastiskt minskar. Dessutom drivs stadens arbete mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck till stor del via socialtjänsten. 
 
Socialsekreterare, chefer och fackförbund har under hösten vittnat om hur personal gråter 
på jobbet, och om att socialtjänsten på grund av den strama budgeten inte kan bevilja de 
insatser som människor har rätt till enligt Socialtjänstlagen. Samtidigt larmar 
civilsamhället om hur de har sett en tydlig försämring för utsatta barn, där minsta möjliga 
insatser beviljas, om några alls. En alltför hög arbetsbelastning visar sig också i form av 
sjuktal bland de anställda och hög omsättning av personal. 
 
Det borgerliga styret uttrycker ofta önskemål om hårdare tag, fler ordningsvakter, poliser 
och övervakningskameror i framförallt våra socioekonomiskt eftersatta bostadsområden. 
Samtidigt vet vi att det i dessa områden bor människor, som ofta är de som faktiskt 
behöver samhällets stöd för att öka chanserna till ett drägligare liv.  
 
Konsekvenserna av den här formen av nedskärningar blir långsiktiga eftersom de ofta 
drabbar barn för vilka fattigdom är en del av vardagen. När invånarna får sämre tillgång 
till det sociala skyddsnätet finns stora risker att den ekonomiska ojämlikheten kommer 
öka och skillnaderna i livsvillkor bli större. När klyftorna ökar slits samhället isär. Ökade 
klyftor göder kriminalitet och ökat våld. Nedskärningar på socialtjänsten är kortsiktigt 
och helt fel väg att gå. Göteborgs Stad måste satsa på de områden där vi kan göra störst 
skillnad för att lägga en trygg grund för alla invånare, skolan och socialtjänsten.  
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Vi rödgrönrosa vill säkerställa att Socialtjänsten får förutsättningar att utföra sitt arbete. 
Rutiner och arbetssätt som hindrar socialsekreterare från att bevilja insatser måste 
granskas och kartläggas. Det uppsökande och förebyggande arbetet får inte systematiskt 
plockas bort då det är avgörande att fånga upp problem i tid, och för att undvika att 
socialtjänsten måste gå in med mer omfattande och kostsamma insatser senare.  
 
Därför föreslår vi rödgrönrosa att en kartläggning genomförs som visar vilka 
nedskärningar som har genomförts inom socialtjänsten under nuvarande mandatperiod 
samt vilka effekter nedskärningarna har haft på socialtjänstens arbete. Kartläggningen bör 
inkludera hur nedskärningarna har påverkat antal anställda, vilka områden inom 
socialtjänsten som har drabbats, omsättning av personal, hur socialtjänsten har anpassat 
sina rutiner och arbetssätt inom både myndighetsutövning och det uppsökande och 
förebyggande arbetet, samt hur dessa nedskärningar har påverkat socialtjänstens 
möjligheter att följa Socialtjänstlagen och Barnkonventionen.  
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