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Avseende remissvar för Hållbar Socialtjänst – En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
S2020/06592
Bakgrund
Regeringskansliet har genom socialstyrelsen gett Torsås kommun möjlighet att
lämna synpunkter på betänkandet – Hållbar Socialtjänst – En ny socialtjänstlag
(SOU 2020:47).
Remissvaret är utformat i enlighet med SB PM 2003:2.
Sammanfattning
Torsås kommun har genom socialnämnden tagit del av slutbetänkandet av
utredningen framtidens socialtjänst (SOU 2020:47). Remissvaret innefattar till
största del 1 av slutbetänkandet med tillägg av synpunkter för del 2. Torsås
kommun ger medhåll till de övergripande utveckling och förändringsbehov
som utredningen framhåller. Torsås kommun lämnar genom sitt remissvar
synpunkter på:
-

Vikten av att individens behov ska främjas av tolkning av socialtjänstlagen.
Att en enhetlig begreppsanvändning ska förtydligas mellan kommun och
region utifrån det yttersta ansvaret.
Att förebyggande insatser ska förstärkas ytterligare i lagstiftningen.

Av remissvaret framkommer även medhåll på de delar i slutbetänkandet som
Torsås kommun anser vara angelägna och viktiga.
En ny socialtjänstlag
I betänkandet framkommer det att utredningens ambition är att
socialtjänstlagen ska återfå karaktären av en ramlag. Torsås kommun vidhåller
vikten av att individens behov ska främjas genom tolkning av lagen.
Socialnämnden bör ges en större frihet att tolka individuella fall.
En mer enhetlig begreppsanvändning utifrån socialtjänst samt det yttersta
ansvaret bör förtydligas mellan kommun och region för vad som anses vara
kommunalrättsligt motiverat. Torsås kommun ger därmed medhåll till
utredningens förslag om att möjliggöra en tydlighet i begreppet socialtjänst
med tillägg om förtydligande för socialtjänst som ytterst ansvarig – därtill även
begreppen service och insatser.
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Att förebyggande arbete är något som ska vara levande enligt betänkandet är
en förutsättning för öppna insatser som ska motivera medborgare att söka
stöd och service. Torsås kommun ställer sig därför bakom utredningsförslag
om ändring enligt följande: 2 kap 3§: Socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv
och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Tillsammans med portalparagrafen 2 kap 1 §
med fokus på jämställda och jämlika villkor bildas ett övergripande ansvar för
socialnämndens verksamhet som blir mer flexibelt än tidigare vid
myndighetsutövning.
Stöd och hjälp ersätts med ordet insats enligt utredningens förslag. Torsås
kommun vill skicka med att ordet service bör förtydligas i betänkandet. Att
skapa skäliga levnadsförhållanden bör separeras för vad begreppet service
innefattas av.
Övergripande planering
Betänkandet föreslår att Inspektion för Vård och Omsorgs (IVO) möjlighet
att ansöka om viten vid ej verkställda beslut tas bort. Torsås kommun ger
medhåll om att viten inte har haft den önskade effekten på övergripande
planering av verkställande av insatser som lagstiftaren hade intentioner för. Att
planera insatser för enskilda inom socialtjänstens verksamhetsområden är en
prioritering men kräver struktur och systematik, något som utredningen
poängterar under rubriken kvalitet.
Kvalitet
En kunskapsbaserad socialtjänst som följer utvecklingen av både HSL och
skollagen. Kunskap och evidens står i linje med Torsås kommuns utveckling
och förtydligar målsättningen med socialtjänsten. Även om målsättningen med
den nya socialtjänstlagen och utredningens förslag om en mer lätt tillgänglig
socialtjänst återfinns ytterst lite om digitala lösningar och välfärdsteknik.
Torsås kommun ser att kvalitet, planering och insatser till enskilda
effektiviseras och systematiseras i en större utsträckning genom digitala
lösningar. För att möte den demografiska framskrivningen om en äldre
befolkning behöver välfärdsteknik, digitala lösningar och e-tjänster ta en större
plats i betänkandet.
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Insatser till enskilda
Även om utredningen fick uppdraget att inte vara kostnadsdrivande ändras
skälig levnadsnivå till skäliga levnadsförhållanden. Skälig levnadsnivå har sedan
tidigare lämnat ett stort utrymme för tolkning, det nya begreppet förbättrar
med all sannolikhet förvaltningsdomstolens tolkning. Torsås kommun
framhåller det som utredningen tidigt kommunicerade att insatser enligt
socialtjänstlagen bör verkställas inom ramen för goda levnadsvillkor. Att
bistånd övergår till insats är en utveckling i rätt riktning.
Ett komplement till insatser för enskilda är att insatser ska kunna ges utan
behovsprövning, detta för att öka socialtjänstens flexibilitet. Även om Torsås
kommun ställer sig bakom en ökad flexibilitet enligt utredningens förslag finns
en viss otydlighet i hur insatser utan behovsprövning ska möjliggöra en
förbättrad levnadsnivå för den enskilde. Torsås kommun önskar därmed ett
förtydligande i detta avseende.
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