Till Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020-12-15

Vänsterpartiets budgetförslag till Individ- och familjeomsorgsnämnden
En generell välfärd och full sysselsättning är nödvändiga redskap för att motverka sociala och
ekonomiska avstånd. Om och när en hamnar i ett utsatt läge behövs särskilda insatser.
Socialt arbete ska därför vara stödjande, förebyggande och uppsökande. Individ-och
familjeomsorgsnämnden arbetar med att ge stöd av olika slag till barn och deras familjer
samt vuxna som befinner sig i utsatta och svåra situationer.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har under 2020 uppvisat stora underskott.
Vänsterpartiet ser och gör den bedömningen att det till stora delar är strukturellt och att
nämnden inte tillförts tillräckliga resurser till den viktiga och nödvändiga verksamheten. De
satsningar som görs i budget 2021 välkomnar därför Vänsterpartiet. Men för att undvika att
de strukturella underskotten växer till sig vill Vänsterpartiet att det utreds hur ett system
med volymkompensation kan vara utformat.
Corona –pandemin pågår för fullt med oförminskad styrka. Det får inte bara medicinska
konsekvenser. Social distansering och isolering har visat sig att det leder till ökad psykisk
ohälsa, missbruk och våld i nära relationer. För att kunna vidta åtgärder och möta dessa
sociala konsekvenser behövs en lokal kartläggning om omfattning och hur det ser ut.
Pandemins sociala konsekvenser behöver sedan mötas med politiska reformer och som har
till syfte att motverka dessa negativa effekter.
Vänsterpartiet verkar för ett samhälle där ingen, absolut ingen ska ha anledning att se
kriminalitet som en lösning. Den dagen en person beslutar sig för att avsluta sin kriminella
livsstil ska det finnas hjälp att få och den ska ges med en gång. Vänsterpartiet välkomnar
därför beslutat att bifalla yrkandet på att en kommunal avhopparverksamhet, med syfte att
underlätta för personer att lämna kriminella miljöer, inrättas 2021. Kommunens samarbete
med Krami ska fortsätta, för att den som vill lämna kriminalitet och missbruk bakom sig ska
det ges möjlighet till praktik och anställning.

Beslutsförslag

I samband med nämndens beslut om budget 2021:2 lägger Vänsterpartiet följande
tilläggsförslag till Mitt-S budgetförslag. För att inte öka arbetsbördan på förvaltningen och ge
förutsättningar att klara sitt uppdrag väljer vi att begränsa antalet tilläggsförslag till tre
stycken.
-Att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsförvaltningen att utreda hur de sociala
konsekvenser av pandemin Covid-19 yttrar sig.
-Att all berörd personal inom Individ-och familjeomsorgsförvaltningen ges kunskap om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar sig i uttryck hos flickor och
pojkar, kvinnor och män.
-Att vid kommande upphandlingar utreda vad kostnaden är för att driva verksamheten i
egen regi.
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