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Remissvar – En hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare för att göra en
översyn av socialtjänstlagen och utredningen presenterades för regeringen i augusti 2020.
En av utredningens utgångspunkter har varit att få till stånd långsiktiga förändringar som
påverkar både människor och kommuner positivt och ger förutsättningar för en hållbar
socialtjänst. Utredningens ambition har varit att lagen i större utsträckning ska återfå
karaktären av ramlag och därmed även lämna större utrymme för helhetssyn på individen,
på personers individuella behov och förutsättningar och inte på grupptillhörighet.
Utredningen har inte fått lägga förslag som leder till ökade kostnader eller vara
ambitionshöjande. Utredningen har utgått från och analyserat hur socialtjänsten kan ges
en bättre möjlighet att effektivare utföra sitt uppdrag. De större förslagna förändringar
som utredningen presenterar handlar bland annat om en förebyggande och lätt tillgänglig
socialtjänst, om övergripande planering och planering av insatser, en kunskapsbaserad
socialtjänst och om möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående
behovsprövning. Vindelns kommun lämnar följande inspel nedan.
En förebyggande och lättillgänglig socialtjänst innebär enligt utredningen att lagstiftaren
pekar ut riktningen mot en mer förebyggande inriktning inom socialtjänsten. Vindelns
kommun ser detta som positivt, där tidiga och förebyggande insatser ska kunna bidra till
att mer ingripande insatser skjuts fram eller i bästa fall förhindras. Vi ser dock utmaningar
för att kunna förverkliga utredningens intentioner: Dessa är bristen på evidensbaserade
förebyggande insatser och beprövade arbetssätt.
Det är positivt att utredningen vill framhäva betydelsen av socialtjänstens medverkan i
bostadsförsörjningsprogram samt att socialtjänstens roll även tydliggörs i plan- och
bygglagen.
Inom kommunen kommer skolan och polisen att vara naturliga samverkanspartners för
socialtjänsten samt på regional nivå, samverkan med hälso- och sjukvården. Detta kommer
dock att vara en utmaning i att utveckla systematik och struktur i planering av insatser.
Socialtjänsten har idag inte tillräckliga resurser att utveckla och säkerställa
planeringsmodeller för både kommun och region vilket kommer innebära ökade kostnader
för kommunen.
Insatser till enskilda utan behovsprövning ser vi som en positiv utveckling. Det ger
socialtjänsten större möjligheter att arbeta mer flexibelt och förebyggande genom tidiga
och lättillgängliga insatser. Insatser utan behovsprövning bör dock ses som ett
komplement till socialtjänstens myndighetsutövning. Det är därför mycket som talar för
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att dessa insatser kan komma att behöva regleras i lagstiftning och eller föreskrifter i syfte
att säkerställa risk- och skyddsbedömning, framförallt inom ärenden som innefattar barn.
En socialtjänst med en mer förebyggande inriktning kommer sannolikt att bredda den
målgrupp som socialtjänsten vanligtvis möter i dag vilket kan leda till ökade kostnader och
behov att mer kompetens. Socialtjänstens förebyggande arbete riskerar dock att bli ojämlik
sett över hela landet. Med det menas att små kommuner endast kommer kunna ha
begränsade förutsättningar resurs- och kompetensmässigt vilket i sin tur leder till sämre
möjligheter för medborgare att kunna få rätt stöd. Sedan ser vi svårigheter kring
möjligheterna att dokumentera i de insatser som inte är biståndsbedömda. För insatser
utan behovsprövning som vänder sig till barn är kravet på dokumentation en
nödvändighet, då i syfte att säkerställa den individuella uppföljningen av det enskilda
barnet.
Utredningens förslag om förtydligande av barnrättsperspektivet ser vi som intressant. Det
behöver vara tydligt för hela den kommunala organisationen.
Vindelns kommun instämmer i utredningens analys att kommunerna kommer att vara i
stort behov av stimulansmedel samt implementeringsstöd för att klara omställningen till
en hållbar socialtjänst. Framför allt ser vi som en liten glesbygdskommun med små
resurser behov av detta stöd. En del av utredningens förslag kommer att ställa stora krav
på kommunen, framförallt i utvecklandet av vetenskap och beprövad erfarenhet i
verksamheten, planering av insatser och förebyggande arbete. Detta behöver samordnas
på regional och nationell nivå så att alla kommuner oavsett storlek kan ta del av och
implementera metoder utifrån bästa evidens och medborgarnas behov.

Sammanfattning
Översynen av socialtjänstlagen syftar till att resultera i en lagstiftning som främjar
effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar.
Utredningen beskriver en framtida socialtjänst som ska präglas av ett förebyggande arbete
med en verksamhet som grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. Utredningens
förslag är bra men riskerar att ställa stora krav på den enskilda kommunen i utvecklingen
av en hållbar socialtjänst, med en påtaglig risk för ökade kostnader. Vindelns kommun
ställer sig positiv till utredningens förslag men betonar att glesbygdsperspektivet samt den
lilla kommunens utmaningar behöver beaktas, framför allt när det gäller resurser och
implementering av nya arbetssätt och metoder.
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