Tillgänglig socialtjänst
som gör skillnad

Socialtjänsten har en grundläggande roll och ska vara det yttersta
skyddsnätet. Moderaterna vill att socialtjänsten ska bidra till att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. För att kunna ge missbrukare bästa
möjliga vård genom tät samverkan mellan kommun och region är det viktigt att
missbruket klassas som en sjukdom. Vi behöver också inrätta beroendecentrum
för olika missbruk så att vi samlar kunskap och expertis på ett effektivt sätt. Vi vill
även se riktade insatser på tidigt stadium mot unga missbrukare genom att arbeta
med civilsamhället, skolor och föreningar.
Socialtjänsten ska finnas där för barn, unga och vuxna som far illa och som
är i behov av ett tillfälligt stöd. Det är samtidigt viktigt att det ställs krav på att var
och en tar ansvar för sina egna liv och försörjning. Moderaterna vill även öka samarbetet mellan arbetsmarknad och försörjningsstöd och införa robothandläggning
av enklare beslut så att resurser omfördelas till att ge snabbare insats och minimera utanförskap. Detta ger utsatta en bättre möjlighet att snabbt komma tillbaka
till självförsörjning. Moderaterna vill även motverka bidragsfusk genom bättre
kontroll och uppföljning så att pengarna alltid ger maximal nytta.
LSS har inneburit ökad valfrihet och bättre livskvalitet för personer med svåra
funktionsnedsättningar. Under flera år har dock staten genom Försäkringskassan
försämrat enskilda personers möjlighet till stöd och hjälp. Detta har inneburit att
kommunerna blivit tvungna att träda in och hjälpa de med stora behov. Vi moderater kräver att staten tar sitt ansvar med försäkringskassan som huvudman eller
att det skjuts till nödvändiga medel till kommunen så att
inte enskilda personer drabbas.
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VÅRA FÖRSLAG FÖR EN MEDBORGARINRIKTAD
SOCIALTJÄNST:
Regionen och kommunen arbetar gemensamt med fortsatt plan för
skapande av ett beroendecentrum. Ett beroendecentrum som kan
erbjuda en samordnad vård och behandling för alla typer av missbruk och beroenden.
Arbeta riktat mot barn och unga, genom fritidsföreningar och ute på
skolorna, för att förhindra ohälsa och missbruk.
Öka stöd till familjer i utanförskap för att stärka barn och unga
i deras hemmiljö.
Minimera extern vård av ungdomar genom att stärka familj och
nätverk på hemmaplan.
Ökad rörlighet på bostadsmarknaden för att möjliggöra att snabbare
kunna avsluta placeringar och möjliggöra självförsörjning.
Arbeta för att minimera behov av försörjningsstöd genom tydligare
arbetsmarknadsinriktning.
Stärka funktionsnedsattas möjligheter till arbete och annan form
av sysselsättning på egna villkor.
Ökad kontroll mot bidragsfusk för att pengarna ska hamna där
de gör maximal nytta.
Samverkan mellan bland annat socialtjänst, skola, föreningar och
polis för att förhindra våldsbejakande extremism.
Öka valfriheten inom socialtjänsten.
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