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Remissyttrande

Dnr: SON 2021-

Socialförvaltningen
Eva Andersson, 0523-61 3389
eva.b.andersson@lysekil.se

Remissyttrande avseende Hållbar socialtjänst - en ny
socialtjänstlag SOU 2020:47.

Bakgrund
Socialdepartementet har i missiv 2020-09-30 utsett Lysekils kommun till en av
remissinstanserna avseende förslag till ny socialtjänstlag. Yttrandet skall vara
inkommen till socialdepartementet senast 2021-02-01.
Socialnämnden har tagit del av och bedömt utredningens förslag utifrån det
kommunala uppdraget och dess påverkan på kommuninnevånarna.
Sammanfattning
De förslag och tydliggörande förändringar som finns i betänkandet, bedöms
underlätta det kommunala uppdraget och kan medverka till att
kommuninnevånarnas förväntningar läggs på rätt nivå utifrån nutidens förhållande.
Utifrån detta ställer sig Lysekils kommun positiv till förslaget om ny socialtjänstlag,
SOU 2020:47.

Kommentarer per avsnitt.
En mer enhetlig begreppsanvändning.
Bra att begreppet service tas bort. Ordet leder till fel förväntningar och är inte rätt i
tiden eftersom mycket av serviceinsatser kan nu tillgodoses på annat sätt då nya
digitala lösningar och tjänster tagits fram. Insats är också ett bra begrepp och kan
användas för alla typer av stöd och hjälpbehov.

Ett förebyggande perspektiv.
Förstärkningen när det gäller att socialtjänsten skall ha ett förebyggande perspektiv
är oerhört viktigt och att det perspektivet omfattar en bred samverkan och planering
i hela samhället. I tider av besparingar har många kommuner minskat ner på
förebyggande verksamheter som inte varit lagbundna. Resultatet av de
besparingarna brottas vi med nu samtidigt som samhället får alltmer komplexa
utmaningar som inte är möjliga att lösa på egen hand av en förvaltning eller en
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funktion. Här behöver vi tänka tillsammans och på nya sätt i samverkan med hela
samhället.

En lättillgänglig socialtjänst.
Lättillgängligheten är en viktig faktor att beakta i ett alltmer digitaliserat och
komplicerat samhälle. I många kvalitetsundersökningar framgår brister gällande
information och nåbarhet av samhällets stödfunktioner. Det tyder på att
information måste kunna ges på olika sätt, kontakt och processer behöver vara
tydliga, transparenta och möjliga att ta del av på olika sätt.

Lagens indelning i olika grupper.
Det är glädjande att man i det nya förslaget till socialtjänstlag förstärker vikten av
individuell bedömning av behov och tonar ned målgruppsindelningen. Fokus på den
enskildes behov istället för målgrupper ökar möjligheten för den enskilde att bli
sedd som en individ istället för utifrån en speciell gruppering.
Det är också glädjande att man tagit bort uttrycket ”missbrukare” ur lagförslaget.
Det kan leda till en ökad helhetssynför på behovet och den enskilde och leda till
bättre insatslösningar om man inte bara utgår från att person i huvudsak är sitt
missbruksproblem.

Bestämmelser om särskild avgift upphävs.
Förslaget om att ändra inrapporteringsperiod gällande ej verkställda beslut är
välkommet. Minskad administration ökar socialnämndens förutsättningar att
använda sina resurser så att de ger mervärde för brukarna i högre utsträckning.
Statistik och rapportering är förstås en förutsättning för god planering och till
kommunens förutsättningar anpassade insatser, men där den kan förenklas bör så
göras.

En delad biståndsbestämmelse
Utredningens förslag gällande en uppdelning av den nuvarande bestämmelsen
gällande skälig levnadsnivå är bra.
Den nya uppdelningen innebär att det nuvarande begreppet ”skälig levnadsnivå”
föreslås vara kvar för ekonomiskt bistånd och ett nytt begrepp ”skäliga
levnadsförhållanden” reglerar rätten till bistånd för livsföringen i övrigt.
Uppdelningen av nuvarande bestämmelse gör lagen lättare att förstå för både
enskilda och tjänstemän.
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Insatser efter behovsprövning – rätten till bistånd.
Vi ser mycket positivt på förslaget att tillåta socialnämnderna att i större
utsträckning erbjuda insatser och deltagande i verksamheter utan föregående
individuell behovsprövning. Det är av yttersta vikt att socialnämnden får möjlighet
att fånga upp den som för tillfället känner motivation och styrka att genomgå en
förändring. Den som tvingas vänta och genomgå en utredningsprocess riskerar att
tappa energin och motivationen. Detta förslag ligger i linje med vad vi anser krävs
för att möta de problem vi ser i samhället idag. Det är positivt att man föreslår att
den enskilde ändå alltid ska informeras om möjligheten att ansöka om bistånd och
få sitt behov bedömt. Det är viktigt för att förebygga att en socialnämnd endast
tillhandahåller ett begränsat antal insatser som förväntas tillgodose de flestas behov.
En individuell prövning behöver vara möjlig, för att försäkra sig om att den
enskildes specifika behov möts i de fall där de inte kan tillgodoses genom de insatser
som erbjuds utan behovsprövning.

Insatser som avser personliga behov ska inriktas på ett värdigt liv och
välbefinnande
Utredningen föreslår att nuvarande skrivelse i nuvarande 5 kap. 4 § första
stycket socialtjänstlagen utvidgas till att gälla alla enskilda, inte bara äldre. Således
ska insatser som syftar till att tillgodose den enskildes personliga behov utformas så
att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande.
Definitionen av välbefinnande är enligt definition ett mycket vitt begrepp.
Att kunna uppnå välbefinnande för den enskilde är en god målsättning.
Dock ser vi att svårigheter kan uppstå gällande att definiera och skapa tydlighet i
vad det begreppet innebär. Det finns också begränsningar i vad en kommun kan
göra för att uppnå välbefinnande för varje enskild individ.

Barnets kontakt med föräldrar och syskon och andra närstående.
Det är viktigt att förslaget innehåller ett förtydligande om att socialnämnden ska
verka för att placerade barn bibehåller kontakt med föräldrar och syskon. Det finns
en risk att det annars kan skilja sig åt från kommun till kommun och bli en fråga om
personligt tyckande hos handläggaren, trots att det finns tydligt stöd i forskningen
för hur viktig kontakten med ursprungsfamiljen är för det placerade barnets hälsa
och utveckling.

Uppföljning av ett barns situation.
Förslaget avseende att förlänga tiden för uppföljning av barnets situation från två
månader till sex månader är bra, då två månader är en alltför knapp tid för att
kunna bedöma om en förändring eller ett positivt resultat är bestående.
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Ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige och socialnämnden.
Förtydligande gällande ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige och
socialnämnden är bra utifrån att det ger en tydlighet till såväl politik, tjänstemän
och allmänhet. Ansvar och beslut blir på så sätt tydligare och det kan eventuellt
också påverka förvaltningsrättens arbete avseende laglighetsprövningar av
kommunala beslut.

Ansvar för personer med missbruk och beroende.
Utredningens förslag om att det behöver göras en samlad översyn av
huvudmannaskapet för missbruk och beroendevård är angeläget då nuvarande
ansvarsfördelning är otydlig vilket medför att det finns risk för att enskilda i behov
av insatser inte får det stöd de behöver. Då dessa personer är en skör grupp och då
den psykiska ohälsan ökar i samhället är det ett extra viktigt område att prioritera.
Socialtjänstlagen och förvaltningslagen.
Möjlighet att ändra gynnande beslut när väsentliga förändringar har uppstått i
enskilda fall är viktig. I takt med att samhället förändras utvecklas möjligheter att
tillgodose olika behov på alternativa sätt. Idag finns digitala tjänster av olika slag
och serviceinsatser kan utföras av utomkommunala aktörer. De kommunala
tjänsterna skall koncentreras till de behov som inte går att tillgodose på annat sätt.
Fler tidsbegränsade insatser är inte heller att föredra, som utredningen konstaterar.

Eva Andersson
Socialchef

Bilagor
1. Förvaltningens förslag till remissyttrande
2. Remissmissiv
3. SOU 2020:47 del 1
4. SOU 2020:47 del 2
Beslutet skickas till
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-01-18

SON 2020-000396

Socialförvaltningen
Eva Amdersson,0523 - 61 33 89
eva.b.andersson@lysekil.se

Remissyttrande avseende Hållbar socialtjänst - en ny
socialtjänstlag SOU 2020:47
Sammanfattning
Socialdepartementet har i missiv 2020-09-30 utsett Lysekils kommun till en av
remissinstanserna avseende förslag till ny socialtjänstlag.
Myndigheter under regeringen (d.v.s. myndigheter som regeringen har direktivrätt
över) är skyldiga att svara på remisser. En myndighet avgör dock på eget ansvar om
den har några synpunkter att redovisa i sitt svar. Om myndigheten, efter
genomgång av saken, finner att den inte har några synpunkter, räcker det att ge
besked om detta.
För andra remissinstanser, t.ex. kommuner och organisationer, innebär remissen
en inbjudan att lämna synpunkter.
Remissen ska vara inkommen till socialdepartementet senast 2021-02-01.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissyttrande och översända
den till socialdepartementet.
Ärendet
Nuvarande socialtjänstlag (2001:453) trädde i kraft den 1 januari 2002
och bygger till stora delar på 1980 års socialtjänstlag (1980:620).
Genom 1980 års socialtjänstlag samlades tidigare vårdlagar – lagen
(1956:2) om socialhjälp, barnavårdslagen (1960:97), lagen (1954:579)
om nykterhetsvård och lagen (1976:381) om barnomsorg – i en gemensam
lag för hela det sociala området. Syftet var bl.a. att skapa en helhetssyn
på människans behov och förutsättningar i det sociala arbetet.
Socialtjänstlagen är tänkt att vara en målinriktad ramlag med både
skyldigheter för kommunen och rättigheter för den enskilde. Lagen
ska ge kommunerna ett förhållandevis stort utrymme vid tillämpningen
och möjliggöra anpassning till lokala förutsättningar. Den ska
också ge frihet vid val av tillvägagångssätt och möjliggöra hänsynstagande
till den enskildes behov och önskemål.
Genom åren har lagen ändrats ett flertal gånger. Vissa bestämmelser
har upphört och nya bestämmelser har tillkommit. Ändringarna
har lett till ökad detaljstyrning och minskat utrymme för såväl den
kommunala självstyrelsen som professionen. Ändringarna har även
bidragit till att lagen upplevs svår att förstå och överblicka. Vidare
har språket i lagtexten kommit att bli något föråldrat och begreppsanvändningen
är inte enhetlig.
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Tjänsteskrivelse
Dnr

SON 2020-000396

Regeringen beslutade 2017 att tillsätta en särskild utredare för att göra en översyn
av nuvarande socialtjänstlag.
Utredningen har nu överlämnat sitt slutbetänkande i form av Hållbar socialtjänst,
SOU 2020:47.
Socialdepartementet har i missiv 2020-09-30 utsett Lysekils kommun till en av
remissinstanserna avseende förslag till ny socialtjänstlag. Remissen skall vara
inkommen till socialdepartementet senast 2021-02-01.
Förvaltningen har granskat förslaget till ny socialtjänstlag. Remissyttrandet
framgår av bilaga 1.

Eva Andersson
Förvaltningschef
Bilaga/bilagor
Förvaltningens förslag till remissyttrande
Remissmissiv
SOU 2020:47 del 1
SOU 2020:47 del 2
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-26

Socialnämnden

Tid och plats

Tisdag den 26 januari 2021 kl. 09.00-12 KF-salen, kommunhuset

Beslutande
Ledamöter

Ricard Söderberg (S), Ordförande
Ronny Hammargren (LP), 1:e vice ordförande
Charlotte Wendel Lendin (S)
Mårten Blomqvist (S)
Ann-Charlotte Strömwall (L)
Camilla Carlsson (LP) tjänstgör för Marie Lindgren (LP)
Philip Nordqvist (M)
Piotr Warta (SD)
Britt-Marie Kjellgren (K)
Christina Gustavsson (S)
Britt-Marie Didriksson-Burcher (L)
Camilla Sundberg (MP)
Carina Holgersson (SD)

Ersättare

Tjänstemän och
övriga närvarande

Eva Andersson, förvaltningschef
Marianne Sandsten, avdelningschef mottagning och utredning

Paragrafer

§2

Sekreterare
……………………………………………………….
Majvor Smedberg
Ordförande
……………………………………………………….
Ricard Söderberg
Justerare
……………………………………………………….
Charlotte Wendel Lendin
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2021-01-26

Anslagsbevis av justerat protokoll
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Nämnd

Socialnämnden

Protokoll från sammanträde

2021-01-26

Datum då protokoll justerades

2021-01-26

Datum då justeringen publiceras

2021-02-26

Datum då publiceringen av justeringen upphör

2021-02-17

Förvaring av protokollet

Protokollet finns tillgängligt på
kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Justerare

………………………………………………………………..

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
SON § 2

Dnr 2020-000396

Remiss - Betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag
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Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SON § 2

2021-01-26

Dnr 2020-000396

Remiss - Betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU
2020:47)
Sammanfattning
Socialdepartementet har i missiv 2020-09-30 utsett Lysekils kommun till en av
remissinstanserna avseende förslag till ny socialtjänstlag.
Myndigheter under regeringen (d.v.s. myndigheter som regeringen har direktivrätt
över) är skyldiga att svara på remisser. En myndighet avgör dock på eget ansvar om
den har några synpunkter att redovisa i sitt svar. Om myndigheten, efter genomgång
av saken, finner att den inte har några synpunkter, räcker det att ge besked om
detta.
För andra remissinstanser, t.ex. kommuner och organisationer, innebär remissen en
inbjudan att lämna synpunkter.
Remissen ska vara inkommen till socialdepartementet senast 2021-02-01.
De förslag och tydliggörande förändringar som finns i betänkandet, bedöms
underlätta det kommunala uppdraget och kan medverka till att
kommuninnevånarnas förväntningar läggs på rätt nivå utifrån nutidens förhållande.
Förvaltningen har gett kommentarer per avsnitt.
Utifrån detta ställer sig förvaltningen positiv till förslaget om ny socialtjänstlag, SOU
2020:47.
Beslutsunderlag
Remissyttrande
Remissmissiv
SOU 2020:47 - del 1
SOU 2020:47 - del 2
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens remissyttrande och översända
den till socialdepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslutet skickas till
Socialdepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

RICARD SÖDERBERG
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Swedbank AB (publ)

Datum:

2021-01-26 13:30:26

Transaktionsidentitet:

52547250F9B4AD3281C645A8505E9856867EC69EE5

CHARLOTTE
WENDEL LENDIN
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Swedbank AB (publ)
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2021-01-26 14:09:06

Transaktionsidentitet:

C52D722887B941B19ED41EF71AA6804793A48BB200

Majvor Viola
Smedberg
E-Legitimation:

BankID Mobile

Utfärdare:

Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)

Datum:

2021-01-26 14:14:31

Transaktionsidentitet:

c02ce666027ab24639e3551645ba37271587859e8a37490e9495204ef6fcbc08
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