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Interpellation till socialnämndens ordförande Gunilla Helmersson (M) med 
anledning av Folkpartiets kritik mot koalitionen. 
 
I media har vi sett hur ledande företrädare för Folkpartiet i koalitionen hårt kritiserar social-
tjänsten och Gunilla Helmerson i Moderaterna.  
 
I Södra Sidan skriver Folkpartiet i Huddinge följande: 
 
”Under sommaren har socialtjänstens problem diskuterats tämligen flitigt på ledar- och de-
battsidor. Handläggningstiderna blir längre, klagomålen ökar och anmälningar enligt Lex 
Maria blir allt fler. Rutinerade handläggare byter eller funderar på att byta jobb. Kvar blir de 
nyligen utexaminerade som så gott det går försöker kompensera bristande livs- och yrkeser-
farenhet med iver och engagemang. All heder åt dessa unga eldsjälar men de har det inte 
lätt! Huddinge kommun behöver strategier för att långsiktigt rekrytera, utveckla och behålla 
skickliga socialskreterare, speciellt inom barn- och ungdomsområdet. 
 
En av de kurer som ordineras då och då är en rejäl höjning av alla socialsekreterares löner. 
Tanken är att de som är tveksamma till att fortsätta jobba som socialsekreterare trots allt 
stannar kvar trots den “orimliga” arbetsbelastningen. Jag ställer mig mycket tveksam till den 
lösningen. Mer åt alla gör inte att status ökar eller att goda exempel lyfts fram. Däremot har 
jag inga som helst problem med att ge rejäla löneökningar till skickliga socialsekreterare som 
gör skillnad och som levererar! 
 
Du ska kunna göra karriär som utredande socialsekreterare. Du ska inte behöva bli chef för 
att ditt lönekuvert ska bli fetare. Gör du ett bra jobb och ger barn och ungdomar förutsätt-
ningarna för att bli sitt bästa jag så ska du belönas, både med lön och med erkännande från 
din arbetsgivare -Huddinge Kommun.  
 
Socialtjänsten och hela den kommunala sektorn behöver mer lönespridning, inte mindre. Ut-
bildning, ansträngning och resultat måste återspegla sig plånboken. Detta gäller speciellt 
inom socialtjänsten där en majoritet av de anställda är kvinnor. Att premiera skickliga social-
sekreterare är med andra ord satsning både på kommunens barn- och ungdomar som på 
jämställdheten. 
 
Bo Källström 
Ordförande Folkpartiet Liberalerna Huddinge” 



Mot bakgrund av det ovan anförda frågar jag dig följande: 

Vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med dessa missförhållanden som besk-
rivs av Folkpartiet? 
  
 
Nujin Alacabek 
Vänsterpartiet 

 



 

 
 


