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Till medlemmarna i FSS region Väst

Översyn av socialtjänstlagen
I november besökte Margareta Winberg, särskild utredare för översyn av
socialtjänstlagen och utredningens huvudsekreterare Monica Malmqvist
Göteborg. Medlemmar i FSS hade skickat in synpunkter och frågor till mötet
i förväg. Som avslutning på mötet ville Margareta få deltagarnas tankar
kring nedanstående frågor. Tiden vid mötet räckte inte för att alla frågor
skulle hinna besvaras och FSS Region Väst erbjöd utredarna att ställa samma
frågor till våra medlemmar och det är därför du får det här brevet.
Svar på frågorna och synpunkter kan skickas direkt till utredningens
huvudsekreterare monica.malmqvist@regeringskansliet.se eller till FSS i
Väst ordförande
anette.johannesson@oh.goteborg.se

Fråga 1
Vad krävs för att nå utredningens vision om att bidra till att
– det förebyggande perspektivet genomsyrar och konkretiseras i socialtjänstens arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå?
– det förebyggande arbetet bedrivs med god kvalitet och stabila förutsättningar i landets alla kommuner?
Fråga 2
Motiven till socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen är bland
annat att socialtjänsten anses besitta viktig kunskap.
– vad krävs för att ”lokal kunskap” ska kunna systematiseras och tas tillvara?
Fråga 3
Vilka tankar får du kring utredningsuppdraget om att ”tydliggöra professionens uppdrag, befogenhet och ansvar för att verksamheten bedrivs
kunskapsbaserat samt säkerställer en evidens- och kunskapsbaserad socialtjänst i hela kedjan – vid förebyggande, utredning, utförande och uppföljning”?
Fråga 4
– Om du fick förändra lagens struktur och konstruktion, vad skulle du
förändra?
– Hur ser du på detaljregleringsnivån?
– Vad är viktigt när det kommer till handläggningsregler? Vad är inte
viktigt?

Fråga 5
– Jämställd lag – vad krävs?
– Barns rättigheter – vad saknas?
– Brukarmedverkan – vad saknas?

Vi bifogar ett sammandrag av seminariet, där du kan hitta svar på flera av de
frågor som skickades in i förväg kring översynen av socialtjänstlagen.
Redan nu vill vi informera om vårt årsmöte den 17 maj kl 14.00 i centrala
Göteborg. Vi återkommer med lokal.
Styrelsen kommer vid årsmötet att närmare informera om hur FSS arbetar
för att påverka i viktiga framtidsfrågor för socialtjänsten. Under innevarande
verksamhetsår är de fyra prioriterade områdena
• Innovationer inom äldreområdet,
• Stärkt stöd och skydd för barn och unga,
• Kompetens och kvalitet i socialtjänsten,
• Översynen av Socialtjänstlagen,
Regionstyrelsen har representanter i tre av arbetsgrupperna.
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Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den
svenska välfärdsmodellen. Vi arrangerar årligen den socialpolitiska konferensen Socialchefsdagarna.
Läs mer på socialchefer.se och socialchefsdagarna.se

