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När den egna kraften inte räcker till 
Moderaterna mål är oberoende och fria västeråsare. För att uppnå detta behöver 
samhällets stöd vara utformat på sådant sätt att insatserna leder till självförsörjning 
och egenmakt. För att fler västeråsare ska bli friare behöver socialtjänsten bli 
effektivare. I dag har Västerås Sveriges femte högsta andel socialbidragstagare som 
är fast i ett långvarigt bidragsberoende och stadens kostnader för socialtjänsten är 
180 miljoner mer än vad som är befogat utifrån vår sammansättning. Samhällets stöd 
måste komma snabbare och när det ges måste resultatet av insatserna bli bättre. 

Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor som av olika 
anledningar hamnat i en situation de inte klarar av utan hjälp. Moderat politik syftar till 
att ge den hjälpen och samtidigt skapa trygghetssystem som uppmuntrar och stöttar 
människor att utifrån sina egna förutsättningar kunna klara sig själva och till att återgå 
i arbete. Målet är livskvalité för alla.  

Fokus i det sociala arbetet i Västerås måste vara på människans kraft och på att alla 
människor kan bidra utifrån sina förutsättningar. Alla behövs och alla kan på olika sätt 
bidra till samhället såväl socialt, ekonomiskt som mänskligt. Människors olika behov 
ska mötas med respekt, valfrihet och trygghet. 

Socialtjänsten är också livlinan och stödet för barn som far illa. Kunskapen måste öka 
om barn som far illa och se till att alla verksamheter orosanmäler. Våld och utsatthet 
på grund av sexuell läggning eller bakgrund får aldrig accepteras och all form av 
hedersrelaterat förtryck måste stoppas.  Hemlösa/vuxna missbrukare måste vid rätt 
tillfälle ges stöd för att kunna bryta sitt missbruk. I många fall är samarbetet med 
civilsamhället och samarbetet en förutsättning för att lyckas. 

 

Jobb istället för bidrag 

En effektiv socialtjänst innebär att fler västeråsare får stöd som leder till ökat 
oberoende och frihet. För att fler västeråsare ska komma till sin rätt behöver det 
långvariga socialbidragsberoendet brytas. Andra kommuner har lycktas väl och 
Västerås har goda förutsättningar att också göra det. Från 2010 har Borås sänkt 
andelen med långvarigt bidragsberoende från cirka 41 procent till dryga 30 procent 
under samma period har Västerås andel ökat från cirka 41 procent till nästan 54 
procent. Boråsmodellen innebär att ansvaret för försörjningsstöd flyttas från 
socialtjänsten till en arbetsmarknadsnämnd med fokus på vidareutbildning och 
praktik. 

Utgångspunkten måste vara att trygghetssystemet är temporärt för de som har 
förutsättningar att återgå i arbete. En återgång till arbete och egen försörjning ska 
uppmuntras och stöttas i den mån det är möjligt. Utanförskap och bidragsberoende 
får inte utgöra normen. 

Vi vill införa Boråsmodellen i Västerås, det handlar om att kommunen samarbetar 
med arbetsförmedlingen för att lyfta människor från bidragsberoende till ett 
lönearbete. Detta gör att färre blir arbetslösa och fler betalar skatt.  

Det finns olika skäl till att en människa hamnar i utanförskap. Problemen är 
strukturella såväl som individuella. Det kan bero på arbetslöshet, sjukdom, missbruk, 
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hemlöshet eller att man aldrig kommit in i samhället. Oavsett vad motgången beror 
på måste stöd och hjälp finnas att tillgå.  

 

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 

• ställa krav på heltidsaktivering 

• inför rutiner med hembesök hos de som får försörjningsstöd 

• införa Boråsmodellen 

• förbättra arbetet mot överutnyttjande av försörjningsstöd 

• försörjningsstöd ska vara kopplat till krav på deltagande i stöd- eller 
arbetsmarknadsinsatser 

• stoppa bidragfusket 

 
Missbruk är ett samhällsproblem 
Människor som fastnar i missbruk riskerar förutom sin hälsa också att bli hemlösa 
och hamna i ett permanent utanförskap utan någon möjlighet att få ett eget arbete 
och känna sig som en del av samhället. Missbruk drabbar också familj och anhöriga. 
Tragiken är särskilt stor när det finns barn med i bilden och det är viktigt att det finns 
stöd och hjälp att få.  

Förekomsten av syntetiska droger och bruk av cannabis ökar i kombination med att 
internet gör droger lättillgängliga. Samhället ligger steget efter och måste öka takten. 
Drogmissbruk kan ofta vara svårare att upptäcka än alkoholmissbruk. Därför är det 
särskilt viktigt att föräldrar och andra vuxna i de ungas närhet får den information och 
kunskap som behövs. Detta för att lättare kunna hantera en situation där ett barn har 
fastnat i drogmissbruk eller är på väg in i ett missbruk.  

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 

• aktivt vidta åtgärder för att människor ska kunna ta sig ur ett missbruk  

• informationen på stadens hemsida kring alkohol- och drogmissbruk ska vara 
aktuell och lättillgänglig 

• aktivt hjälpa ungdomar i riskzonen eller i missbruk av narkotika med tidiga 
insatser  

• snabbt få ut varningar och information till föräldrar och verksamheter om olika 
nya droger. 

• mer vård ska ske på hemmaplan och inom öppenvården av vuxna 
missbrukare 

• minska handläggningstiderna och tiderna för när öppenvårdsinsatser blir 
verkställda 

• utöka samarbetet med civilsamhället 
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Stärk socialtjänsten 
Socialtjänsten ska främja individers ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och människors aktiva deltagande i samhällslivet. Människors olika 
behov ska mötas med respekt, valfrihet och trygghet. Socialtjänstens arbete med 
utsatta barn ska präglas av hög kompetens och hög kvalitet. Arbetet ska ske i 
barnkonventionens anda och med barnens bästa i centrum.  

Socialtjänsten ska ges förutsättningar för att leva upp till de mycket höga krav som 
ställs på organisationen. Socialsekreterarnas status måste stärkas genom att t.ex. 
införa karriärtjänster.  

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 

• starta ett introduktionsår inom socialtjänsten som gör att Västerås stad blir en 
mer attraktiv arbetsplats 

• undersöka möjligheten att införa karriärtjänster för socialsekreterare 

• medarbetarna inom socialtjänsten i större utsträckning arbetar i team, för att 
förbättra anställdas arbetssituation, för att öka rättssäkerheten och för att 
stärka kompetensen 

• förstärka samarbetet mellan socialtjänst och ideella organisationer och 
föreningar. 
 

Stöd till barn och unga vuxna 
Utsatta ungdomars situation måste särskilt uppmärksammas. Behovet av att anpassa 
insatser och förebyggande åtgärder ökar i takt med att samhället förändras.  
Socialtjänsten ska ges resurser till att stödja i övergången från ungdom till vuxen. För 
att ge barn och ungdomar en så bra uppväxt som möjligt krävs att flera får bo i 
familjehem och att placeringar på institutioner minskar. Nätverksmöten är en viktig 
metod för att stödja ungdomars väg tillbaka eller för att bryta destruktiva beteenden.  

Västerås stad behöver skapa en tydlig strategi för att förbättra utsatta ungdomars 
situation utifrån en samhälls- och riskanalys. Det krävs en ökad samverkan mellan 
olika aktörer som kommun, landsting och civilsamhälle för att göra skyddsnätet kring 
ungdomar starkare. Vi ser också ett behov av att utveckla samverkan mellan 
kommun och näringsliv när det gäller ungdomars arbete och boende. 
 
 

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 

• intensifiera arbetet kring att rekrytera, följa upp och att samarbeta med 
familjehem  

• varje familjehem ska ha en socialsekreterare knuten till familjen för råd och 
stöd 

• arbetet kring utsatta ungdomar sker i team utifrån behov av insatser 

• utveckla insatsen med fältassistenter, som är ett viktigt inslag i arbetet, för 
utsatta ungdomar 

• undersöka möjligheten att starta socialtjänst på nätet. 
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• utökat och preventivt samarbete kring riskelever mellan familjen, skolan och 
socialtjänsten 

• utöka den sociala insatsgruppen och andra öppenvårdsinsatser 

• utöka samarbetet med Regionen gällande barn och ungdomar som behöver 
stöd från BUP 

• minska handläggningstiderna och tiderna för när öppenvårdsinsatser blir 
verkställda 

• utveckla särskild avhopparverksamheten för ungdomar i gängkriminalitet 
 
 

Våld i nära relationer 
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och är en av de största 
frihetskränkningar en människa kan uppleva. Våld i nära relationer drabbar främst 
kvinnor och utgör ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån kränkningar 
till grova våldsbrott. Våld och hot förekommer i familjerelationer och i sociala miljöer. 
Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, socialt eller materiellt. När våld 
förekommer i familjer drabbas även barn som tvingas växa upp i en miljö av rädsla 
och otrygghet. Kvinnovåldet ska bekämpas och skyddet liksom stödet till våldsutsatta 
kvinnor ska förbättras.  Detsamma gäller hedersrelaterat våld och förtryck. 

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 

• inrätta ett centrum för relationsvåld där hjälpen kommer till den våldsutsatta – 
det kan vara läkare, polis, socialtjänst eller juridiskt ombud (jmf Koncept ”Karin 
i Malmö” och idén bakom Barnahus) 

• skapa ett nätverk mellan kommuner för att kunna tillgodose behovet av 
skyddade boenden 

• skapa boendealternativ för våldsutsatta kvinnor för att skapa ett flöde i akut-
boenden. 

• om förutsättningarna finns ska våldsutövaren alltid flyttas från kommunen 

• öka fokus på medföljande eller våldsutsatta barn 

• fortsätt arbetet med skyndsam etablering på säker ort för den våldsutsatta 
• underlätta åtal av våldsutövaren genom att socialtjänsten säkerställer att 

eventuell bevisning säkras 
 

Boendesituationen i Västerås 
I det sociala arbetet är möjligheter till eget boende en central fråga. 
Västeråsmoderaterna vill därför samverka med näringslivet, förbättra 
näringslivsklimatet och stimulera byggandet i Västerås.  En upphandling av enklare 
bostäder och av driften när det gäller olika kommunala boendeformer medför en ökad 
konkurrens i Västerås. Detta lockar hit nya aktörer och skapar nya arbetstillfällen. 

”Bostad först” är ett förslag där Västerås stad ska upphandla mindre och enklare 
bostäder för att kunna få en lägre hyra. Detta kan möta behovet som finns för de som 
står långt ifrån bostadsmarknaden. 
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Ingen ska ofrivilligt behöva vara uteliggare. Det ska finnas tillräckligt med akuta 
platser för västeråsare inte ska behöva sova på gatan. 

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 

• i samarbete med näringslivet minska problemen med boendesituationen 
inom det sociala området 

• upphandla sociala bostäder, inklusive driften 

• ingen ska ofrivilligt behöva vara uteliggare 

• bygg fler modulboenden på lämpliga platser 

• genomför ”Bostad först” 

• säkerställ att de som får sin bostad via socialtjänsten aktivt söker sig till 
ordinarie bostadsmarknad 

 

 

Civilsamhället behövs 
Idag sköts social omsorg på olika sätt av kommun, stat, landsting och av privata 
aktörer genom alternativa drifts- och samarbetsformer. Civilsamhället, organisationer, 
föreningar och ideella krafter som verkar vid sidan av stat och kommun, kan ge stöd 
där det offentliga inte når fram. Vi tror på och uppmuntrar viljan hos människor att 
hjälpa varandra. Ett socialt kontrakt med frivilligorganisationer möjliggör det 
självständiga, ideella engagemanget och är en kraft som samhället inte klarar sig 
utan. Det är också många som kanske inte vågar vara i kontakt med myndigheter 
och då kan civilsamhället vara vägen till att kunna få hjälp. 

Västeråsmoderaterna arbetar för att: 

• utöka samarbetet med civilsamhället för att främja valfrihet och säkerställa att 
den sociala omsorgen når fler delar av samhället  

• öka samarbetet mellan kommunen och aktörer inom civilsamhället för utbyte 
av kunskap, erfarenhet och för bästa hjälp till den enskilde 
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