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Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SOU
2020:47
Länsstyrelsen i Dalarnas län har beretts möjlighet att yttra sig över SOU
2020:47. Sammanfattningsvis bedömer vi att utredningen haft en stor utmaning i
att göra förändringar i socialtjänsternas arbete inom befintliga ramar, men
lämnat väl genomarbetade analyser som grund för förslagen.
Länsstyrelserna har flera uppdrag inom social hållbarhet och folkhälsa. För att
utveckla nya arbetssätt och metoder utifrån förslaget om en hållbar socialtjänst
krävs att länsstyrelserna roll som regional aktör uppmärksammas på ett tydligt
sätt.
Vi anser att det i utredningen behövs ytterligare förtydliganden. Dessa och några
slutsatser som vi särskilt vill lyfta beskrivs nedan.

7.3 och 7.4 Förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst
Länsstyrelsen i Dalarnas län ser liksom utredningen en avgörande nytta i att
arbeta förebyggande, men drar slutsatsen att föreslagen skrivning skulle behöva
vässas något.
Erfarenheter från vår samverkan med kommunerna överensstämmer med det
som anförs i utredningen, att det är vanligt förekommande att kommuner tvingas
prioritera ner områden som inte uttryckligen nämns i lagen. Vi har sett att i
andra områden som uttryckts som horisontella perspektiv, liknande det som nu
föreslås (t ex arbetet för jämställdhet), riskerar att tolkas som att ”alla” ska göra
”något” och att detta skapar en otydlighet. Därför förespråkar vi utredningens
andra förslag på formulering, d v s ”arbeta förebyggande” (se kapitel 27.2 samt
27.3.)
Gränsdragningen mot det kommunala självstyret är svårt, men om man menar
allvar med vikten av förebyggande arbete bör det uttryckas tydligt i lagen.
Vi instämmer i förslaget om en lätt tillgänglig socialtjänst och den analys som
ligger till grund för förslaget. För att känna till behoven och underlätta vissa
gruppers kontakt med samhällets instanser, krävs andra arbetsformer än de
vanligast förekommande. Exempel på sådana grupper är utlandsfödda med
begränsade kunskaper i svenska språket. Detta har blivit extra tydligt under
pandemin. Att stärka tillgängligheten genom uppsökande arbete och anpassad
information är därför av stor vikt.
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14. Kunskapsbaserad socialtjänst
Länsstyrelsen välkomnar förslagen om en kunskapsbaserad socialtjänst. Vi vill
framhäva behovet av tydlig rollfördelning och krav på samverkan, när SKR ges i
uppgift att stötta kommunerna i kompetensutveckling och samverkan (14.5.1, s
548). Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att göra detta inom flera områden
inom social hållbarhet, bland annat inom folkhälsa, barnrätt, jämställdhet, mäns
våld mot kvinnor och ANDTS. För att få en helhetssyn behöver länsstyrelsernas
och regionernas uppdrag tydliggöras och samordnas.
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