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Statsrådet Lena Hallengren

FSS synpunkter på arbetet med
Översyn av socialtjänstlagen, direktiv 2017:39
Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) blev väldigt glada över beslutet, den 6 april
2017 på regeringssammanträdet, att tillsätta en särskild utredare för att se över
socialtjänstlagen. ”Äntligen” var det flera som uttryckte sig. Än mer positiva blev vi
när vi läste vad som bland annat ska ses över. Nedanstående är direkt citat från det
pressmeddelande som ligger på regeringskansliets hemsida.
”Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag om:
•

socialtjänstlagens struktur och konstruktion,

•

tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst för att minska
skillnaderna mellan kommuner.

•

en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande
arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella
insatser,

•

hur socialtjänstens uppdrag ser ut för att tydliggöra kommunernas ansvar
och förbättra möjligheterna till samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer

•

socialtjänstlagens indelning i olika grupper för att möjliggöra en helhetssyn så att individens behov ses i hela sitt sociala sammanhang och minska
stuprör.

•

en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, från utredning till själva
vården och omsorgen.

•

möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en
jämlik, likvärdig och rättsäker socialtjänst säkerställs.

•

möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättsäkerheten och
kvaliteten i vården och omsorgen riskeras.”

FSS följer och deltar aktivt och med stort engagemang arbetet med översynen.
Föreningen har träffat utredaren ett antal gånger och sitter även med i referensgruppen. Redan från vårt första möte, i augusti 2017, med Margareta Winberg och
hennes medarbetare kände vi en viss oro över den relativt korta tid de hade på sig att
presentera sitt uppdrag. De punkter de ska lämna förslag på är alla mycket komplexa, angelägna och kräver en hel del överväganden och ställningstagande för att
kunna lämna väl underbyggda beslutsunderlag. Det vore olyckligt att ”hasta” fram
förslag för att tiden blev för knapp.
Ett första delbetänkande som tar sikte på det förebyggande arbetet ska lämnas i
dagarna (vi skriver april 2018) och därefter finns det flera centrala områden på
ovanstående lista att utreda och lämna förslag på fram till 1 december 2018.
Sammanfattningsvis anser FSS att dessa frågor är alldeles för angelägna och viktiga
för att inte få den tid och den uppmärksamhet som de förtjänar. Det är viktigare med

ett väl genomarbetat förslag till ”ny socialtjänstlag” än ytterligare några lappar i
dagens lapptäcke.
Vi föreslår att utredningen får 18 månader ytterligare på sig för att kunna slutföra
jobbet enligt utredningsdirektivet på ett fullödigt sätt.
För Föreningen Sveriges socialchefer
Lars Liljedahl, ordförande
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