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Social- och hälsovårdsministeriet    20.12.2012 

PB 33 

00023 Statsrådet 

 

Ärende:  Utlåtande om arbetsgruppens slutrapport för en reform av 

socialvårdslagstiftningen.   

 

Finlands svenska socialförbund rf. framför som sitt utlåtande följande: 

Vi ser det som mycket positivt att man i lagen har tagit ett klientorinterat fokus och att man 

vill trygga en tillräcklig och jämlik tillgång till socialservice. Det är även mycket positivt att 

förebyggande arbete är ett av lagens syften och att man vill minska ojämlikhet och 

marginalisering.  

I 5 § nämns att kommunen bör ha tillgång till yrkesutbildad och behörig personal. I många 

kommuner råder i nuläget en stor brist på behöriga socialarbetare. För att kommunen ska 

kunna uppnå detta krav krävs att tillgången till behöriga socialarbetare tryggas, till exempel 

med hjälp av fler utbildningsplatser och en höjning av socialarbetaryrkets status. Speciellt 

inom barnskyddet är det viktigt att det finns yrkesutbildade socialarbetare att tillgå för att 

kunna garantera att barn och familjer får bästa möjliga hjälp och stöd, men detta gäller även 

övriga områden inom det sociala arbetet. 

Att kommuninvånarna ges möjlighet att påverka är bra och nödvändigt för att kommunen ska 

kunna utveckla sina sociala tjänster till att motsvara invånarnas behov, och för att kunna 

främja invånarnas välfärd på bästa möjliga sätt. I 8 § bör man ta i beaktande de språkliga 

minoriteter som finns i kommunen och ge dem möjligheten att ge synpunkter på sitt 

modersmål. Vi anser att man i 8 § kunde skriva in exempel på metoder för insamlingen av 

invånarnas kommentarer. Man bör anpassa insamlingen så att alla invånare har möjlighet att 

göra sin röst hörd, både genom exempelvis enkäter och diskussionstillfällen. Det är viktigt att 

alla befolkningsgrupper finns representerade i urvalet. Vi vill poängtera att det är viktigt att 

förbättringsförslagen leder till konkreta åtgärder, något som kunde poängteras ännu starkare i 

lagen. Det är positivt att det ställs höga krav på rapporteringen i 9 § och det är viktigt att 

kommunen beaktar resultaten av rapporteringen när budgeten görs upp så att socialvården 

tilldelas tillräckliga resurser. 
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24 § tar upp att kommunerna själva ska göra upp och offentliggöra uppgifter om hur de 

bemöter stödbehov. Vi vill lyfta fram att det bör finnas en enhetlig styrning för att säkra 

klienternas jämlikhet. Vi vill även poängtera att offentliggörandet bör ske på ett sådant sätt att 

alla invånare oberoende av exempelvis modersmål eller funktionsnedsättning kan ta del av 

uppgifterna.   

Vi vill lyfta fram den språkliga aspekten i 37 § om klientplan och 52 § om registrering av 

klientuppgifter. För att klienten ska kunna garanteras bemötande på sitt modersmål bör 

klientens språk tydligt framgå i klientplanen. Vi anser även att klientens språk bör antecknas i 

klienthandlingarna vid den första kontakten med kommunens socialvård.  

I 39 § nämns att brådskande beslut ska verkställas utan dröjsmål och fall som inte är 

brådskande utan oskäligt dröjsmål. Vi vill lyfta fram att det bör finnas tydligare tidsfrister i 

lagen. Utan tidsfrister finns det en risk för att tiden för beslutsfattande och verkställande av 

beslut varierar mellan kommuner vilket leder till ett ojämlikt bemötande av invånare i olika 

kommuner. 

I 50 § om socialvårdens kvalitet nämns att socialvården ska basera sig på tillgängliga 

forskningsresultat. För att socialvården ska fortsätta att utvecklas bör det finnas kontinuerlig 

tillgång till nya forskningsresultat. Det är även viktigt att socialarbetare ges 

fortbildningsmöjligheter för att hålla sig uppdaterade kring forskning, metoder och andra 

aktualiteter. För att kunna säkra den yrkesmässiga och vetenskapliga kvaliteteten och trygga 

tillgången till forskning och utbildning bör finansieringen till dessa ändamål tryggas i lag.  

 

 

Märta Marjamäki   Emma-Lena Lybäck 

Ordförande    Vik. verksamhetsledare  


