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Remissvar Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag
Diarienummer S2020/06592
Sámiid Riikkasearvi (SSR) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Hållbar
socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). SSR lämnar följande yttrande på betänkandet i de
delar det specifikt behandlar urfolket samerna.
De nationella minoriteternas språkliga och kulturella behov och rättigheter beaktas enligt vad som
anges i 18–18 a §§ lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
SSR har ingen synpunkt på de anpassningar som föreslås i lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk 18–18 c §§. SSR konstaterar att paragraferna har anpassats till förslaget till ny
socialtjänstlag. Någon ändring i sak avses inte. Därutöver har vissa språkliga och redaktionella
ändringar gjorts.
SSR vill i detta sammanhang lyfta fram det arbetet som Kunskapsnätverket för samisk hälsa har utfört
och den antagna Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik
hälsa för samer 2020–2030. Även om denna strategi gäller för hälso- och sjukvård finns det i
strategin många viktiga mål, insatser och aspekter som även bör tas i beaktande avseende en hållbar
socialtjänst.
SSR vill särskilt framhålla samernas rätt till en kulturanpassad socialtjänst och vikten av att
socialtjänsten kan möta den samiska personens behov, både avseende språk och kulturell förståelse.
Kunskap om renskötarens arbetsmiljö, livsvillkor och förutsättningar är också viktiga inom
socialtjänsten.
Inom socialtjänsten berörs äldreomsorgen av bestämmelserna tillgång till service och omvårdnad på
minoritetsspråken 18–18 c §§ lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. För äldre samer
är det oftast viktigt att ha möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål samiska och att samiska
traditioner och mat är en naturlig del inom äldreomsorgen.
Avslutningsvis är det viktigt att den befintliga språk- och kulturkompetens inom socialtjänsten tas
tillvara och utvecklas för att komma samer till del.
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