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Ärende nr: 2.1.8

Yttrande angående yrkande om socialt
förebyggande brobyggare
Yttrandet
För oss socialdemokrater är det givet att samarbetet med det lokala civilsamhället och
föreningslivet ska värnas och utvecklas. På detta område har vi bland annat föreslagit att
arbetet ska ske med stöd av föreningskonsulenter, och att konceptet föreningsvandringar
ska spridas över staden. Metoden innebär att föreningar i samverkan med
socialförvaltningen vandrar i stadsområdet under helgkvällar för att bidra till en ökad
vuxennärvaro och trygghet. Värt att nämna i sammanhanget är också att ett syfte med
arbetet med Jämlik stad, ett arbete vi värnar, är att kroka arm med just civilsamhället.
Vi konstaterar att staden redan stöttar föreningar inom det sociala området, exempelvis
organisationer vars arbete syftar till att skapa mer jämlika levnadsvillkor mellan olika
grupper i samhället, främja inkludering samt motverka våld och förtryck. Målen som styr
detta arbete är bland annat en stärkt demokratisk process, ökad delaktighet och
kunskapsspridning i samhället. Med hänvisning till detta avser vi avslå yrkandet.
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2.1.8

Yttrande angående – Yrkande från MP och V
angående socialt förebyggande brobyggare
Det finns ett pågående arbete likt det som efterfrågas i yrkandet. Alliansen och
Demokraterna har givit nämnden för demokrati och medborgarservice samt
socialnämnderna i uppdrag att arbeta med åtgärder för att öka tilliten till socialtjänsten (§
20, i kommunfullmäktige 2022-03-24). Det handlar om att 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.
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Ärende nr: 2.1.9

Yrkande angående – Yrkande från V och MP angående Socialt

förebyggande brobyggare.
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
integrationsfrämjande åtgärder med syftet att öka tilliten till Göteborgs stads
verksamheter.
2. Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att utreda
potentialen för olika integrationsfrämjande åtgärder i samråd med relevanta
frivilligorganisationer, exempelvis med hjälp av medborgarpaneler eller andra
dialoger/enkätundersökningar.

Yrkandet

Vi konstaterar att ett SD-förslag som tidigare röstats ner av V och MP, nu dyker upp
som ett likvärdigt ”eget” lagt förslag från de två. Vi föredrar originalet från SD.

SD:s att-satser till V och Mp:s yrkande om åtgärder för att öka tilliten i
socialtjänsten från kommunfullmäktiges ärende nr 21 i mars 2022 lyder:
1. Socialnämnderna får i uppdrag att utveckla samarbete och dialog med Nämnden
för demokrati och medborgarservice i syfte att utreda integrationsfrämjande åtgärder
med syftet att öka tilliten till Göteborgs stads verksamheter.
2. Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att utreda potentialen
för olika integrationsfrämjande åtgärder i samråd med relevanta
frivilligorganisationer, exempelvis med hjälp av medborgarpaneler eller andra
dialoger/enkätundersökningar.

Att-sats i V och MP:s nya yrkande om socialt förebyggande brobyggare lyder:
”Socialnämnderna Sydväst, Centrum, Nordost och Hisingen får i uppdrag att i
samverkan med Nämnden för demokrati och medborgarservice skapa förutsättningar
för samt stödja och samarbeta med föreningar som vill starta eller bedriva socialt
förebyggande verksamheter som kan fungera som brobyggare mellan offentliga
verksamheter och invånarna.”
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Miljöpartiet, Vänsterpartiet
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Nytt ärende

Yrkande angående – Socialt förebyggande
brobyggare.
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Socialnämnderna Sydväst, Centrum, Nordost och Hisingen får i uppdrag att i
samverkan med Nämnden för demokrati och medborgarservice skapa förutsättningar
för samt stödja och samarbeta med föreningar som vill starta eller bedriva socialt
förebyggande verksamheter som kan fungera som brobyggare mellan offentliga
verksamheter och invånarna.

Yrkandet

Stadens haverikommission med anledning av polismordet i Biskopsgården visar på en
brist på förtroende och tillit till samhällsinstitutioner. Sedan staden presenterade sin
redovisning från haverikommissionen har även Folkets Haverikommission, som
genomförts av Neutrala ungdomsföreningen i Biskopsgården, presenterat en delrapport.
Även denna utredning visar på brist på tillit. De konstaterar att insatserna inte svarar mot
behoven. De människor som bor i Biskopsgården, samt föreningar i området involveras i
alltför liten utsträckning. Att inte bli förstådd eller kunna orientera sig i
vardagen/samhället ökar människors utsatthet och förhindrar integration. Många känner
sig tryggare i det egna bostadsområdet och hamnar därför i en slags isolering.
För att stärka förtroendet och stärka invånarna spelar lokal organisering som kanaliserar
invånarnas intressen och rättigheter i lokalsamhället, stor roll. Det kan handla om
strategier för att skapa en organisering som bygger upp bestående makt till invånarna
lokalt. Detta kallas för community organizing. Lokal organisering kan fungera som
brobyggare mellan stadens invånare och samhällsinstitutionerna. Föreningar kan bedriva
verksamheter som fungerar som nav för samarbete, demokrati, gemenskap, kultur och
personlig bildning. De kan till exempel bedriva rådgivningsverksamhet som ger kulturell
och språklig vägledning i det svenska samhället eller arrangera informationsträffar inom
områden som invånarna tycker är angelägna.
Community organizing efterfrågas till exempel i rapporten “Röster om mötet mellan
civilsamhället, förvaltning och politik i Göteborg Hinder, positiva exempel och möjliga
förändringar” som är framtaget inom KAIROS, som är ett samverkansprojekt där
praktiker och forskare från Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen Västra
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Götalands län och Västra Götalandsregionen arbetar med att ta fram kunskap om och
arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer.
Vi instämmer i det som uttrycks i Folkets haverikommission “Politiker, socialtjänst, skola
och polis alla kan och behöver hjälpa till. Alla måste samarbeta. Staden och polisen kan
inte lösa detta utan ett nära samarbete med föräldrar och föreningar som finns i
stadsdelen.” Vi måste samarbeta och tillvarata kompetens och relationer som finns
utspridda över staden.
Vi rödgrönrosa vill därför att Socialnämnderna Sydväst, Centrum, Nordost och Hisingen
får i uppdrag att i samverkan med Nämnden för demokrati och medborgarservice skapa
förutsättningar för samt stödja och samarbeta med föreningar som vill starta och bedriva
verksamhet som kan fungera som brobyggare mellan offentliga verksamheter och
invånarna.
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