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Remissvar avseende: Hållbar Socialtjänst – en ny socialtjänstlag
(SOU 2020:47)
Socialdepartementet har inbjudit Hjo kommun att lämna yttrande över betänkandet ” Hållbar
socialtjänst – En ny socialtjänstlag” (SOU 2020:47).
Hjo kommun ställer sig positiv till att det utförts en översyn av socialtjänstlagen.
Hjo kommun är överlag positivt inställd till de förslag som utredningen redovisar, men lämnar
följande synpunkter nedan:

•

Remisstiden har varit kort och det har inte funnits tillräckligt med tid under pågående
pandemi att analysera och grundligt sätta sig in i utredningens alla förslag.

•

Hjo kommun ser det som positivt att det förebyggande arbetet lyfts fram och förtydligas,
däremot ser inte kommunen hur detta kan göras utan att det blir kostnadsdrivande.
Kommunen ser också att innebörden av det förebyggande arbetet behöver definieras och
tydliggöras, det finns annars en risk för att det förebyggande arbetet kommer få stå tillbaka
till förmån för andra mer akuta och lagstadgade insatser.

•

Hjo kommun reserverar sig mot förslaget att det ska vara upp till varje kommun att besluta
om vilka insatser som kan erbjudas utan föregående behovsprövning. För att nå en likvärdig
och jämlik socialtjänst över hela landet så bör det regleras nationellt vilka insatser som ska
kunna omfattas av förslaget. I annat fall riskerar intentionen och syftet med den nya
socialtjänstlagen om att skapa en mer jämställd, jämlik och likvärdig socialtjänst att falla.
Förslaget bedöms också vara kostnadsdrivande.

•

Hjo kommun ställer sig positiv till förslaget om att socialtjänsten ska bedrivas i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad vetenskap. Det kommer dock krävas
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resurser och ekonomiska medel för att kompetensutveckla medarbetare samt för
implementering av systemstöd och vidareutveckling av digitala system.

I övrigt anser Hjo Kommun att förslaget är mycket väl genomarbetat.
Med vänlig hälsning
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