Interpellation till ordförande i socialnämnden
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Analysera nedskärningar ur barn och
ungdomsperspektiv
Vid senaste fullmäktige, den 25e februari 2019, antogs en rad justeringar i minoritetsstyrets
budget. Dock återstår kraftiga besparingskrav, inte minst inom socialförvaltningen/
socialnämnden.
Nu ligger sparbetinget på socialnämnden på 30 miljoner kronor. Som en konsekvens av
detta föreslås en lång rad verksamheter läggas ned, merparten inom barn- och
ungdomsområdet. Edeby, Nyckelgården, som är ett familjebaserat behandlingshem,
Mentorn, en öppenvårdsinsats som arbetar mot missbruk bland barn och ungdomar, och inte
minst Spädbarnsverksamheten hotas av nedläggning. Behandlingsverksamheterna behövs i
nästa steg efter myndighetsverksamhetens utredningar. Spädbarnverksamheten ser till att
barn och föräldrar i riskzonen får samhällets stöd i den kritiska spädbarnsåldern.
Dessa verksamheter är helt avgörande för att unga människor inte ska riskera hamna i eller
fördjupa ett destruktivt livsmönster. Utan dessa insatser riskerar fler barn och unga hamna i
kriminalitet, missbruk eller i olika former av utsatthet. Det blir tragedier för de enskilda men
också stora kostnader för samhället. Kommunfullmäktige och kommunens olika nämnder har
i mängder av sammanhang och politiska styrdokument uttryckt vikten av tidiga förebyggande
insatser inom det sociala arbetet, nu riskerar flera av dessa att läggas ned.
En djupgående analys av konsekvenserna av dessa nedskärningar saknas idag. Framförallt
har vi i socialnämnden inte fått ta del av någon konsekvensanalys ur ett barnrättsperspektiv.
Vi vill att alla eventuella beslut om besparingar ska göras först efter att det genomförts en
bred analys av konsekvenserna utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.
Det är viktigt och avgörande att samhällets insatser samverkar och inte motverkar varandra.
Kommunens budget rymmer satsningar på fler ordningsvakter och kameror och även vi från
Vänsterpartiet kan se behov av sådana insatser. Men sådana insatser måste mötas av en
utbyggd och väl fungerande socialtjänst om de ska få mer varaktiga effekter.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Eva Christiernin, ordförande i socialnämnden:


Hur anser styret att nedskärningarna kan motiveras ur ett ekonomiskt perspektiv, när
de långsiktiga konsekvenserna kan bli mycket dyrare än de kortsiktiga
besparingarna?



Är minoritetsstyret beredd att göra en bred konsekvens- och barnrättsanalys av (de
förslagna) nedskärningar inom barn- och ungdomsområdet och även öppet redovisa
detta innan några ytterligare beslut tas?
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