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Motion 22 - Gemensamt socialregister/system för
staten/kommunen/landstinget
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion 22 Gemensamt socialregister/system för
staten/kommunen/landstinget.
Motionen
Björn T Nurhadi (SD) Blekinge län har i motion 22 föreslagit att Sveriges Kommuner
och Landsting utreder möjligheten att införa ett gemensamt system för alla
socialtjänster i Sverige, samt att utreda vad detta skulle kosta att genomföra.
Styrelsen
Styrelsen konstaterar att det förekommer inom socialtjänsten att föräldrar som har
kontakt med socialtjänsten av olika skäl flyttar till en annan kommun utan att medge
att aktuell information lämnas till socialtjänsten i den nya kommunen och att sekretess
mellan kommunerna råder. Lagstiftningen på området är tydlig och relegerad på ett
sådant sätt att det råder sekretess mellan kommunerna och att informationen inte får
delas per automatik
Staten har de senaste åtta åren presenterat två utredningar som syftat till att öka
möjligheten till informationsdelning inom socialtjänsten. Utredningen från 2009 fick
kraftig kritik från både Datainspektionen som lagrådet och lämnades utan vidare
åtgärder. Utredningen Rätt information i rätt tid på rätt plats, (SOU 2014:23),
besvarad av SKL i november 2014 kan kort sammanfattas med att Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar att en mer grundläggande förändring av
lagstiftningen inom informationsområdet görs. Detta kommer på ett genomgripande
sätt att öka möjligheterna att bedriva en säker vård och omsorg inom en rad områden.
Utredningens förslag syftar till att skapa förutsättningar för en informationshantering
som bidrar till bästa möjliga resultat för alla individer som har behov av vård eller
omsorg. Det handlar om ett regelverk med patientens och brukarens behov i centrum.
SKL delar utredningens uppfattning att nuvarande regelverk har ett för starkt
organisatoriskt fokus, vilket motverkar en jämlik vård och omsorg över hela landet.
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Utredningens förslag kommer att medföra avsevärda kostnader för såväl huvudmän
som vårdgivare och den som bedriver socialtjänst vilket utredningen inte har beaktat.
Förslaget förutsätter att staten tillför medel i enlighet med finansieringsprincipen.
Utredningen bereds för närvarande i regeringskansliet.
Styrelsen menar med detta att det finns en aktuell utredning som svarar mot behovet
att dela information inom socialtjänsten genom en ny lagstiftning.

Motion 22

Dnr 15/4218

Motion angående ett gemensamt socialregister/system för
staten/kommunen/landstinget
Det viktigaste vi har är våra barn, många skulle säga att de är meningen med livet eller
att de inte skulle vara någonting utan sina barn. Trots detta är det många föräldrar som
inte har förmåga att på bästa sätt sörja för sina barns bästa. Det kan bero på psykisk
ohälsa, missbruk eller förmåga. Dessa föräldrar får förhoppningsvis hjälp genom våra
socialtjänster i någon av våra 290 kommuner.
Det är av yttersta vikt och dessutom ytterst vårt ansvar att alla barn i Sverige får så bra
förutsättningar som möjligt i livet. Idag är det mer eller mindre ”vattentäta skott”
mellan olika kommuners socialtjänster vilket försvårar vårt uppdrag att sörja för
barnets bästa.
För att förtydliga problemet som vi ser det idag så tar vi ett exempel; En person har 2
barn med olika pappor och lever inte med någon av dessa. Personen har gemensam
vårdnad med ett av barnen och enskild vårdnad om det andra. Personen befinner sig
långt från arbetsmarknaden pga missbruksproblematik men har inte bedömts vara en
fara för sina barn. Personen flyttar med 1-2års mellanrum runt bland kommuner
beroende på nya kärleksförhållanden samt rastlöshet.
Barnen har fått byta skola gång på gång. Varje gång de flyttar träffar de en ny
handläggare på socialen som försöker få kontakt med barnen.
Våra socialsekreterare är överarbetade på flera håll i landet och många gånger får
starta om på noll varje gång då deras klienters information är sekretessbelagd. Detta
måste upphöra omedelbart. Vi kan inte ha ett land där barn kommer i kläm för att vi
har systemfel.
SKL föreslås besluta:
Att: SKL utreder möjligheten att införa ett gemensamt system för alla socialtjänster
i Sverige.
Att:

SKL utreder vad det skulle kosta att genomföra

Björn T Nurhadi (SD), ombud för Blekinge län

