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Kommunstyrelsen

Motion om utbildning för politiker i lagar som styr
verksamheter inom social omsorg och socialtjänst
KS2019/764/01
Förslag till beslut
Motionen anses vara besvarad
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Liberalernas fullmäktigegrupp till Sunne
kommun som belyser behovet av utbildning för politiker i lagar som styr
verksamheterna inom social omsorg och socialtjänst.
Utredning av ärendet
Det är en stor mängd lagar, förordningar samt riktlinjer som styr
verksamheterna i en kommun. Att alla politiker ska ha god kännedom om
vilka lagar som styr respektive verksamhet är en hög ambition. Politikerna
i utskotten bör ha kännedom om den lagstiftning som berör de beslut som
ska fattas. Detaljkunskapen inom de olika verksamhetsområden åligger
tjänstemännen. I början på varje mandatperiod erbjuds politiker en
övergripande utbildning utifrån de uppdrag som man har blivit vald till.
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Motion angående utbildning för politiker i lagar som styr verksamheter inom social
omsorg och socialtjänst
En stor del av Sunne kommuns totala budget går till verksamheterna Individstöd och Vård
och omsorg. Större delen av dessa verksamheter styrs av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Trots detta får politiker i Sunne idag
enbart utbildning i kommunallagen.
Socialtjänstlagen är en ramlag som utgör grunden för socialtjänstens arbete. Den reglerar
skyldigheter kommunen har gentemot den enskilde och mot olika speciellt utsatta grupper i
samhället såsom barn och unga, äldre, missbrukare och personer med funktionshinder. Lagen

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som innebär utökade
rättigheter till vissa funktionshindrade.
Efter att nämnder, i det här fallet socialnämnden som egen nämnd, har gått upp i
kommunstyrelsens ansvarsområde upplever vi att kunskapen om kommunens skyldigheter

och individens rättigheter tunnats ut. Vi har under flera år sett individstöd gå över sin budget
vilket vi tror beror på en alldeles för snävt satt förväntat budget. Det går ej att spara in på
bistånd som en individ har rätt till enligt SoL eller LSS. Detta faktum förändras ej av
sparkrav.

För att få en ökad förståelse för ovan nämnda verksamheter och kommunens skyldigheter
kontra individens rättigheter, vill Liberalerna att en obligatorisk utbildning inom
Socialtjänstlagens och LSS-lagens ansvarsområde genomförs för alla politiker i
kommunfullmäktige.
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