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8. Sociala tjänster för alla 

  
 

1. Sociala tjänster grundas på principer om solidaritet, lika tillgång, universalitet, 
kontinuitet, rimliga priser, närhet, skydd för användare och demokratisk kontroll. De 
omfattar ett brett urval tjänster, från barnomsorg, äldreomsorg, hemvård till sociala 
skyddsorgan, samhällstjänster, övervakning och sociala integrationstjänster. 
Principerna måste stöttas av rättsliga ramar och säkra att tjänsterna erbjuds alla 
medborgare, oavsett inkomster eller geografiskt läge. Det är endast på detta sätt som 
viktiga samhällsmål, t.ex. kampen mot fattigdom, för ekonomisk och social rättvisa, och 
för social och territoriell sammanhållning, kan uppnås. 

2. Sociala tjänster utförs av olika förvaltningsnivåer såväl som av ideella och vinstdrivande 
utförare, bl.a. multinationella företag (på engelska multinational companies - MNC). 
EPSU erkänns som arbetsmarknadspart för branscherna ”vård och sociala tjänster”, 
oavsett om tjänsterna utförs i privat eller offentlig form. och ”kommunal och regional 
förvaltning” och företräder arbetstagare inom alla sociala tjänsteområden, oavsett vilken 
sorts organisation står som utförare. 

3. Länder med sociala tjänster av god kvalitet och ett omfattande socialförsäkringssystem 
presterar bättre vid internationella jämförelser. Sociala tjänster stöder och hjälper 
människor inte bara när de befinner sig i de mest utsatta situationerna, utan under 
deras hela liv. Investeringar i sociala tjänster lönar sig tack vare bättre integration och 
delaktighet. Sociala tjänster förbättrar människors möjligheter att arbeta och ökar 
deltagandet i arbetsmarknaden, bl.a. för missgynnade grupper som personer med 
funktionshinder, oavsett det är socialt och/eller fysiskt. Tillgång till barn- och 
äldreomsorg av god kvalitet innebär att kvinnor inte tvingas arbeta deltid, kan arbeta 
heltid och bli ekonomiskt oberoende, utveckla en karriär och stanna kvar på 
arbetsmarknaden i stället för att lämna den för att ta hand om föräldrar eller barn. 
Sociala tjänster har en grundläggande roll som stöd för jämställdhet, kvinnors tillgång 
till arbetsmarknaden och en bättre balans mellan arbets- och privatliv för både kvinnor 
och män.  

4. Sociala tjänster är beroende av kollektiva finansieringskällor, allmänna skatter och/eller 
socialförsäkringar. Denna finansiering ansvarar för ett stort antal av de fyra miljoner 
jobb som skapats inom vård och hemtjänster i EU mellan 2000-2010, och är avgörande 
vad gäller att möta den växande efterfrågan på tjänster, som hänger samman med en 
åldrande befolkning och längre medellivslängd. Offentligt tillhandahållande utan vinst av 
sociala tjänster säkrar att den mycket efterfrågade offentliga finansieringen spenderas 
på de tjänster som utförs och inte går förlorad till privat vinst. Vinstmaximering går stick 
i stäv med allmänintresset och mål för social välfärd. Myndigheter på alla nivåer har ett 
ansvar att se till att det finns regler som driver igenom skyldigheten att tillhandahålla 
offentliga tjänster, bl.a. genom utvärdering, bevakning, verifiering och sanktioner.  

5. Sociala tjänster behövs mer än någonsin under denna lågkonjunktursperiod, då 
människor i allt högre grad berörs av arbetslöshet, fattigdom, dålig hälsa, brottslighet, 
rasism och andra former av våld. Och ändå skärs sociala tjänster ned. Dessa 
nedskärningar har en stor inverkan på samhället, skapar sociala problem och ökar 
sociala kostnader på lång sikt. Ny forskning visar ökat socialt utanförskap, men också 
nya sätt på vilka detta utanförskap kan hanteras, vilket driver utveckling av nya tjänster. 
Större medvetenhet om konsekvenserna av fattigdom, och ett ökat internationellt 
engagemang att ta itu med detta problem spelar också en roll. Minskade nationella 
sociala skyddssystem flyttar också ansvaret till den lokala nivån, och ökar kommunala 
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och regionala förvaltningars roll i att finansiera och utföra sociala tjänster. Den rollen 
måste stödjas genom lämpliga extraresurser. 

6. I många länder har privatisering av omsorg lett till avtal med ”noll arbetstimmar”, 
otillräcklig kontakttid med klienter och löner under lagstadgat minimum. Det har 
förvärrats av låg organisationsgrad och avsaknad av starka fackförbund. Det är 
brådskande att stärka facklig organisering, social dialog och avtalsförhandlingar för att 
förbättra löner och arbetsvillkor. I många länder saknas kollektivavtal för en rad 
underkategorier utanför den offentliga sektorn eller också är de av begränsad 
omfattning, tillämpas inte ordentligt eller når inte ut de arbetstagare som mest behöver 
dem, t.ex. invandrare som arbetar med omsorg i hushåll. 

7. EPSU:s medlemsförbund strävar efter att säkra att arbets- och lönevillkor utvecklas 
genom avtalsförhandlingar och att de kan garantera alla arbetstagare ett anständigt 
livsuppehälle. Vi stöder också utformning av tjänstepaket för svaga äldre, föräldrar som 
behöver barnomsorg, funktionshindrade, m.fl., i samband med strukturerade 
arbetsförhållanden. Det möjliggör innovativa tjänster och tillfällen att uppgradera 
arbetets kvalitet med det väsentliga målet att bättre belöna personer vars kompetens 
traditionellt undervärderats. Kraftigt, effektivt rättsligt skydd behövs särskilt för utsatta 
arbetstagare, t.ex. invandrare som arbetar i hushåll, och offentliga arbetsförmedlingar 
måste spela en mer aktiv och stödjande roll. 

8. Att stärka och/eller utveckla social dialog och avtalsförhandlingar inom sociala tjänster 
nationellt och på EU nivå är av central betydelse vad gäller att förbättra kvaliteten på 
sysselsättning och tjänster. Könsdimensionen måste betonas och effektiva åtgärder 
vidtas att ta itu med och överbrygga löneskillnader mellan kvinnor och män, med 
hänsyn till den stora andelen kvinnor som arbetar inom detta område. För EPSU och 
dess medlemsförbund är det en viktig prioritet att förbättra arbetets kvalitet, inte minst 
för de som arbetar inom personliga sociala tjänster, i förhållande till löner och 
arbetsvillkor, tillgång till basutbildning och kvalifikationer som ger tillträde till sociala 
yrken och fortsatt yrkesutveckling, välmående på arbetsplatsen, tillräcklig 
personaltäthet, reglerad arbetstid och viloperioder. 

Åtgärder: 

  Att främja och kämpa i hela Europa för universella sociala tjänster som offentliga 
tjänster, som organiseras kollektivt på grundval av principen om samhällstjänst, och 
stöttas av tydliga rättsliga ramar. 

  Att kämpa mot en nedskärning av budgeten för sociala tjänster och för en lämplig 
finansiering och personal för sociala tjänster. 

  Sträva efter att professionalisera dessa arbeten för bättre kollektiva garantier. 

  Att organisera och öka medlemskap i facket inom sociala tjänster och öka 
täckningen av kollektivavtal för arbetstagare. 

  Att utforska om det är genomförbart att få ett rättsligt EU instrument om sociala 
tjänster, med utgång från fördragets artikel 14 om att utveckla regelramar för 
utförare av sociala tjänster. 

  Motarbeta att socialskydds- och socialförsäkringsorgan blir föremål för 
konkurrensutsättning och konkurrensregler, vare sig i EU:s inre marknad eller i 
internationella handelsavtal.  

  Förespråka utarbetande, genomförande and bevakning av normer för kvalitet på 
tjänster och jobb, bygga på EU:s frivilliga kvalitetsram för sociala tjänster av allmänt 
intresse (SSGI), som erkänner behovet av tjänster och arbeten av hög kvalitet. 

  Kräva och öva påtryckningar att nationella och europeiska investering planer inriktas 
på utveckling av sociala tjänster, att säkra full respekt för kollektivavtal och 



EPSU Resolutions - EPSU Congress 2014 

 

 

lagstadgade minimilön där de finns, och att utbilda, rekrytera och hålla kvar 
kvalificerad personal, i synnerhet inom äldreomsorg och långtidsvård, vård av 
funktionshindrade, barnomsorg och psykiska hälsovårdsåtgärder. 

  Stöd för tillträde till utbildning och kvalifikationer, högre yrkeskompetens, att fackliga 
organisationer representerar och försvarar arbetstagarrättigheter, samt att utarbeta 
en effektiv politik om att rekrytera och hålla kvar medarbetare på alla nivåer. 

  Uppmuntra insamling av ytterligare upplysningar, kunskaper och data om utförare 
av social vård och omsorg, arbetsgivarorganisationer, hur arbetsstyrkan täcks av 
kollektivavtal och representativitet över EPSU:s länder för att stärka EPSU:s roll 
inom detta område. 

  Säkra samarbete inom EPSU om sociala tjänster, och i all europeisk branschvis 
social dialog som utvecklas bygga in en tydlig profil som grundas på en integrerad 
helhetssyn och att stödja nationella avtalsförhandlingar inom sociala tjänster. 

  Främja den branschvisa sociala dialogen nationellt och på EU nivå med 
representativa arbetsgivarorganisationer. 

  Samarbeta med PSI och dess anslutna förbund i andra regioner och fortsätta att 
utveckla fackets styrka inom sociala tjänster. 

  Under nästa kongressperiod vidareutveckla verksamhet om arbetsförmedlingar, 
äldreomsorg och långtidsvård, vård av funktionshindrade, barnomsorg, vårdåtgärder 
för psykisk hälsa och allmännyttiga bostäder. 

  Att ha ett meningsutbyte med lämpliga civilsamhällesorganisationer på europeisk 
nivå i syfte att främja en metodik för sociala tjänster som grundas på ett 
allmännyttigt perspektiv. 

 


