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Socialdepartementet

YTTRANDE_Hållbar socialtjänst – En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig bakom flera av de förslag som utredningen
lyfter fram. Utredningen belyser att socialtjänsten ska ha ett förebyggande
perspektiv för att förbättra människors livsvillkor och minska social problematik
och att detta ska vara en integrerad del i arbetet. Det förutsätter att socialtjänsten
är flexibel och tillgänglig och upplever att det förebyggande arbetet är en del i
uppdraget i större omfattning än idag.

Synpunkter på förslaget
Utredningens förslag att särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande
insatser och samverka med regionerna samt andra samhällsorgan och
organisationer bidrar till positiv samverkan inom flera områden. Särskilt viktigt
kan det vara inom äldreområdet där den demografiska utvecklingen annars
riskerar att bidra till ökad arbetsbelastning för vård- och omsorgspersonal. Ett ökat
förebyggande uppdrag för socialtjänsten skapar även förutsättningar för att man
tillsammans kan arbeta med stödjande miljöer som främjar barn och ungas
uppväxtvillkor.
Region Jönköpings län anser att det, i ett gemensamt förebyggande
folkhälsoarbete mellan region, skola och socialtjänst, är viktigt att informationen
om hur unga kommer i kontakt med socialtjänsten når fram till målgruppen vilket
innebär behov av ökad tillgänglighet. Utredningens förslag att socialtjänsten ska
medverka i samhällsplaneringen likväl ha kunskap om levnadsförhållanden i
kommunen stärker ytterligare samverkansformerna mellan aktörer.
Region Jönköpings län delar utredningens bedömning och förslag angående
fortsatt utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst som bedrivs i
överensstämmelse med vetenskap, bästa tillgängliga kunskap och beprövad
erfarenhet. Detta arbete behöver stå stämma överens med det arbete som hälso-
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och sjukvården utvecklar med kunskapsstyrning. Samverkan i ett tidigt skede
skapar förutsättningar för långsiktiga och hållbara resultat.
Förslagen angående nedtoning av målgruppindelning uppfattas positivt och istället
kan individens behov och förutsättningar ligga till grund för bedömning, inte
grupptillhörighet. Utredningens bedömning att kommunerna ska ha möjlighet att
tillhandahålla insatser till enskilda med ett mer flexibelt arbetssätt relaterat till
behovsprövning och bistånd, kan bidra till förenklad samverkan i större
utsträckning än i dag. I avseende att ta tillvara på människors egna resurser och
beredas stöd utifrån behov stödjer Region Jönköpings län även utredningens
förslag att socialtjänsten ska inriktas på att vara lätt tillgänglig
Region Jönköpings län ser i nuläget inget behov av en särlagstiftning inom
äldreomsorgen, utan vill istället bidra till att tillsammans skapa rätt förutsättningar
för både sociala insatser och sammanhållna hälsofrämjande, rehabiliterande hälsooch sjukvårds insatser där vård och omsorg utgår från den äldre personens behov,
förutsättningar och önskemål.
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