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I Juni 2021 behandlade socialnämnden en rapport om pandemins effekter på
utsatta grupper. Rapporten visar att det redan går att se flertalet negativa följer
av pandemin på grupper som har kontakt med socialtjänsten och fler väntas
framöver.
Personer med funktionsnedsättning och personer aktuella inom kommunens
socialpsykiatri har upplevt negativa konsekvenser när dagliga verksamheter
stängts ner och de har haft svårigheter att delta i de verksamheter som varit
öppna. En ökad isolering samt försämrat mående vittnar flera om och än är det
många som väntar på att beslut och insatser ska verkställas.
Personer med missbruk och/eller i hemlöshet vittnar om ökad isolering och
försämrat mående när behandlingsinsatser stängts ner och många inte haft
möjlighet att ta del av digitala insatser. Rapporten visar att särskilt kvinnor
inte har sökt hjälp för missbruk under föregående år vilket är en varningsklocka. Det har också rapporterats ökat våld mot kvinnor generellt samt bland
hemlösa då drogtillgången minskat och konflikterna ökat.
En annan grupp som bör uppmärksammas är alla de anhöriga till personer som
får stöd från staden, de anhöriga har under pandemin dragit ett stort lass och
samtidigt upplevt ökad isolering.
Som en följd av detta menar socialtjänsten i staden att det finns en risk för en
”social skuld” som byggts upp till följd av alla de stödinsatser som ställts in,
valts bort eller inte kunnat genomföras.
Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd:
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1. Vilka åtgärder ämnar borgarrådet att vidta för att underlätta för personer som inte har kunnat få sina insatser utförda under pandemin nu ska
få det?
2. Hur planerar borgarrådet för att komma tillrätta med det digitala utanförskapet som finns hos utsatta grupper så att insatser till viss del ändå
ska kunna genomföras och isolering minska?
3. Vilka åtgärder såsom uppsökande arbete eller liknande vill borgarrådet
sätta in för att underlätta för stadens anhöriga?
4. Hur planerar borgarrådet inför den sociala skuld som kan ha uppstått
under pandemin och som behöver tas om hand för att undvika större
problem framöver?
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