Yttrande om socialnämndens nedskärningar 2018-05-22

Socialnämnden har på maj-mötet gått med på en åtgärdsplan för att spara in 15 miljoner. Vi i
Vänsterpartiet ser detta som en mycket olycklig utveckling med flera minst sagt problematiska
punkter.

• Förebyggandeteamet som arbetar förebyggande med barn och unga ska bland annat förlora en
miljon per år. Samma verksamhet som kommunen hyllar på sitt intranät.
• Föreningsstödet skall minska vilket inte minst kan påverka bl.a. den redan ekonomiskt ansträngda
kvinnojouren.
• Höjning av egenavgift inom familjerådgivningen och begränsning av antalet träffar. Som kan leda
till att låginkomsttagare inte tar den hjälp de behöver.
• Missbruksvården skall erbjuda dubbelrum istället för enkelrum, ”återhållsamhet” vid
bedömningarna samt minskning av personaltätheten. Detta är väldigt oroväckande.

Vi i vänsterpartiet har förstås inga problem med flera punkter som talar om att se över verksamheten
för att förbättra arbetsmetoder och göra bra effektiviseringar. Problemet vi har är när besparingar
sker på medborgarnas och personalens bekostnad. Det är extraordinärt illa när det sker på de mest
utsatta i samhället. Vi ser mörka konsekvenser av sådana här kortsiktiga besparingar som inte bara
kommer att slå fel mot de individer som påverkas direkt utan även samhället i stort.
Sen Metoo har äntligen frågan om mäns våld (och trakasserier) mot kvinnor på allvar
uppmärksammats och i princip alla partier har sagt sig vilja ta itu med problemen. Feminism och
jämställdhet har hamnat i rampljuset.
Haninge kvinnojour och Manscentrum jobbar med våldsutsatta kvinnor samt förebyggande arbete
med män för att de inte ska använda våld. Kvinnojouren vittnar om färre placeringar trots att
behovet fortfarande är stort och Kvinnojouren har platser. Istället placeras våldsutsatta kvinnor på
vandrarhem. Manscentrum jobbar förebyggande med män, något som också lyfts i debatten kring
Metoo, att vi måste ägna mer tid och energi åt förövarna.
Vikten av det förebyggande arbetet lyfts i delbetänkandet om framtidens socialtjänst, en utredning
tillsatt av regeringen. Och i Haninge har det arbetet senaste tiden gått väldigt bra. Det är då väldigt
allvarligt och sorgligt om det arbetet kommer sluta.
Socialtjänsten behöver mer resurser för att jobba förebyggande och med de mest utsatta i samhället,
inte mindre resurser.

