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Yttrande av:
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU2020:47)
Blekinge Tekniska Högskola har tagit del av yttrandet och anför följande:
BTH Fysisk planering välkomnar förslaget om tillägg till Plan- och Bygglagen av en bestämmelse
att sociala aspekter ska integreras i planläggningen och att långsiktiga effekter av och ambitioner i
sociala frågor ska uppmärksammas i översiktsplanen. Fysisk planering uppskattar också förslaget
att Socialtjänstens planering av insatser ska tydligare knytas till kommunens uppdrag i
bostadsförsörjningen och tillgänglighetsfrågor. Det vore dock önskvärt att socialtjänsten är
involverad även i utvecklingen av detaljplaner genom att socialtjänstens insatser ofta är beroende
av detaljerade beslut som ligger hos fysisk planering t.ex. angående tillgänglighet. Detaljplanering
kan ha avgörande betydelse för socialtjänstens planering och implementering av t.ex. tjänster i
hemtjänsten som är beroende av den bostäders kvalitet och bostadstyper. Lokalisering i
stadsväven av LSS-boenden och särskilda boenden har betydelse för anställda, boende och
anhöriga. Utredningen har med stor insikt beskrivit i kapitel 9 hur socialtjänstens och
planeringsarkitekternas arbete förhåller sig till varandra och de positiva effekterna av närmare
samarbete.
Utredningens förslag underlättar samverkan mellan planfunktion och socialtjänst. Det förslagna
tillägget i PBL gör att planeringsarkitekter kan med stöd av den ta initiativ till samverkan och
peka på behov och relevans i planfrågor i deras speciella disciplinära perspektiv. Planeringens
övergripande perspektiv och förståelse av medborgare som grupper med olika behov kan
komplettera socialtjänstens individfokus och ge en bättre balans mellan dessa lagstiftningar
angående medborgaren och medborgarens delaktighet och rättigheter. Det vaga begreppet
samråd med medborgaren i Plan- och Bygglagen som reglerar medborgarens deltagande i
utvecklingen av planer, är inte ett tillräckligt kraftfullt instrument för att inkludera medborgaren i
de sociala frågor som faller under Socialtjänstlagen.
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Planeringsarkitekter hanterar hela tiden avvägningar mellan olika intressen och aspekter i sitt
arbete. De arbetar redan med sociala frågor. Det här förslaget tydliggör samarbetspartners och
kommer underlätta att integrera sociala frågor i utbildningen av planeringsarkitekter.
Detta förslag knyter ihop Socialtjänstlag och Plan- och Bygglag med Boverkets byggregler med
bestämmelser för särskilda boendeformer i BBR. Det vore önskvärt om det tydliggjordes på
något vis.

Ärendehantering
Beslut i ärendet har fattats av rektor Mats Viberg. Detta remissvar har beretts av professor
Catharina Nord på institutionen för fysisk planering.
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