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LIBERALERNA VÄSTERÅS 

 

Interpellation - förändringar inom 
socialtjänsten 
Till: Individ- och familjenämndens ordförande Anna-Maria Romlid 

Liberalerna har upprepade gånger kritiserat majoritetens beslut om att skapa en ny 

arbetsmarknadsnämnd och flytta ekonomiskt bistånd från individ- och familjenämnden. Det som 

blir tydligt när man läser de nio socialsekreterarnas insändare i VLT den 30 november är att 

samverkansmöjligheterna inom socialtjänsten hotas i och med förändringen och att det riskerar att 

medborgarna att inte längre kunna få rätt hjälp i rätt tid.  

Det är en risk även jag ser med förändringen och dessutom hotas det arbetssätt som under flera år 

byggts upp inom ekonomiskt bistånd och som visat sig fungera då antal hushåll inom ekonomiskt 

bistånd kraftigt har minskat, antal personer med långa bidragstider sjunker stadigt för varje månad 

och fusk kunnat upptäckas tidigt. Utan samverkansmöjligheter anger handläggarna att de inte 

kommer kunna säkerställa att medborgarna får rätt bistånd utbetalt och det är en väldigt allvarlig 

signal som måste tas på allra största allvar.  

Det framgår tydligt att socialsekreterarna är oroliga, frustrerade och behöver tydliga besked om hur 

politiken tänkt att de ska kunna fortsätta sitt arbete när samverkan inte längre kan ske på det sätt det 

gör idag. Varför ändra ett vinnande koncept? undrar de i sin insändare och jag gör detsamma.  

DÄRFÖR VILL JAG STÄLLA FÖLJANDE FRÅGOR TILL INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDENS 

ORDFÖRANDE ANNA-MARIA ROMLID:  

- Hur ser du att en ny nämnd skulle vara till nytta för våra medborgare i behov av ekonomiskt 

bistånd? 

- Hur har du som ordförande tänkt att arbetet ska bedrivas i framtiden när samverkan inte 

längre kan ske på det sätt det gör idag?  

- Hur ska du säkerställa att medborgare inte hamnar i kläm utan får det stöd de behöver?  

/Anna Lundberg, Liberalerna 
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