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Synpunkter avseende ”Socialtjänstens uppdrag och inriktning på grupper och enskilda”
Branschorganisationen Svenska Vård lämnar nedanstående synpunkter och inspel till
referensgruppens möte på temat ”Socialtjänstens uppdrag och inriktning på grupper och enskilda”.
Övergripande syn
Svenska Vårds medlemsföretag arbetar målmedvetet för att den enskilde individen ska ges rätt till
bästa möjliga stöd, vård och behandling utifrån dennes unika förutsättningar. Med det som
utgångspunkt har vi sedan utredningens start varit positiva till målet att skapa en socialtjänst som
sätter individen i centrum och ger människor likadana möjligheter och rättigheter. Därtill välkomnar
vi att översynen ska leda till en lagstiftning som underlättar effektiva insatser baserade på kunskap.
Idag saknas det tillräckligt med kunskapsunderlag och forskning inom det sociala området.
Socialtjänstlagen som ramlag
Svenska Vårds grundläggande syn är att alla åtgärder inom den sociala omsorgen som främjar den
enskilde individens förutsättningar att forma sitt eget liv är bra. En förändring och återställande av
lagen till att bli en mer traditionell ramlag skulle därför vara positiv utifrån en ökad jämlikhet.
Att "alla grupper" ses som lika inför lagen och att de anpassningar som skapats utifrån dagens olika
givna grupper skulle granskas och försvinna alternativt gälla för samtliga individer vore klokt.
Den huvudsakliga farhågan vi ser med en mer tydlig ramlagstiftning är, densamma som ni redan
uppmärksammat: Hur länge tar det innan skiljaktiga lösningar dyker upp igen när kommunerna får
svårt att tolka lagen eller att den tolkas väldigt olika från kommun till kommun?

En återgång till en mer klassisk ramlag med större möjlighet för kommunerna att göra olika, tolka
lagen olika, skapar även en utmaning för våra medlemsföretag som arbetar med olika kommuner
runt om i landet. Inte minst för våra huvudsakliga medlemsföretag som är små- och medelstora
utförare. Hur ska dom förhålla sig till skiljaktiga krav från olika kommuner inom samma
verksamhetsområde? Och viktigare ur medborgaren/brukaren/vård- och omsorgstagarens
perspektiv är att stöd och hjälp riskerar att skilja sig än mer åt beroende på var man bor.
Hur säkerställs att kommunerna gör en "sund" tolkning av lagen?
En annan stor utmaning vi ser är hur socialtjänsten ska ställa om till återanpassningen av lagen?
Socialtjänsten i landets kommuner brottas som bekant redan idag med en rad utmaningar: hög
arbetsbelastning, stor personalomsättning, bristande ekonomiska resurser, haltande uppföljning av
insatsers effekt, barn och unga som hamnar mellan stolarna. Listan kan göras lång. Här känner vi
oro över följderna av en återgång till en ramlagstiftning. Socialtjänsten skulle må bra av stabilitet.
En särskild äldrelag
Svenska Vård förordar inte en lösning där gruppen äldre lyfts ut i syfte att skapa en äldrelag.
Det främsta skälet till detta är att vi inte ser ålder som den bästa markören för vilka insatser som
krävs. Äldre kan vara missbrukare, ha psykiska problem, ekonomiska utmaningar etc. Det innebär i
sin tur att de insatser som riktas till äldre finns i ett brett spektrum. Mot bakgrund av att det redan
idag finns problem med gränsdragning är risken uppenbar att det skulle leda till fler problem än
lösningar om gruppen äldre omfattas av en egen lagstiftning. Svenska Vård ser hellre att vi utgår
från individuella behov istället för en specifik ålder med en värdegrund som omfattar alla grupper.
Oavsett ålder.
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