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§ 267 Remiss Hållbar socialtjänst – En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47 S2020/06592) kommunstyrelsens remissvar
(KS-2020-00972-3)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse (KS-2020-00972-3)
utgör kommunstyrelsens remissyttrande på betänkandet ”En hållbar
socialtjänst”, (SOU 2020:47).
Ärendet
Ärendet är kommunstyrelsens remissvar till vård- och
omsorgsnämnden på Socialdepartementets betänkande ”En hållbar
socialtjänst”, (SOU 2020:47).
Beslutsunderlag
 Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2020-11-17 §51
 Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00972-3
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

45

Tjänsteskrivelse
1(3)

Fel! Hittar inte referenskälla.
Annika BackströmcodeOurRef
Avdelningschef Kansli

Datum
2021-01-12

Dnr
IAN-2020-00269-7

Remissyttrande på direktivet Hållbar socialtjänst
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
att avge remissvar på direktivet till ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) till
socialdepartementet
Ärendet
Ärendet avser Individ- och arbetsmarknadsnämndens remissvar på
Socialdepartementets betänkande ”En hållbar socialtjänst” (SOU 2020:47).
Remissvaret ska vara Socialdepartementet till handa senast 1 februari 2021.
Bakgrund
2017 gav regeringen en särskild utredare, Margareta Winberg, i uppdrag att
göra en översyn av Socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.
Syftet med utredningen var att utforma en socialtjänst som bidrar med till
social hållbarhet med individen i fokus och där stort fokus skulle läggas på
förebyggande insatser. I augusti 2020 överlämnades utredningen som är
mycket omfattande. Sundsvalls kommun är en av de remissinstanser som
utsetts.
Ärendets tidigare handläggning
Ärendet har inte handlagts inom Individ- och arbetsmarknadsnämnden
tidigare. Kommunstyrelsen har dock avgett ett remissvar med Dnr KS2020-00972-3 utifrån deras ansvar för minoriteter och samhällsplanering.
Deras remissvar bifogas detta ärende och kommer att avges till
Socialdepartementet tillsammans med detta i syfte att avge ett sammanhållet
yttrande från Sundsvalls kommun
Förvaltningens överväganden
De förslag som presenteras i utredningen syftar till att skapa en hållbar
socialtjänst. Stort fokus läggs på en förebyggande och lätt tillgänglig
socialtjänst. Förslaget innebär en viss förflyttning från myndighetsutövning
till tidiga insatser som ska vara lätt tillgängliga. Uppfattningen är att detta är
en positiv inriktning som tar mer fasta på människors motivation och
självbestämmande. Förvaltningen kan dock se att det finns risk för att detta
omställningsarbete kommer att kräva utökade ekonomiska ramar under ett
flertal år inledningsvis. Som ett led i att kunna erbjuda tidigare insatser
öppnar man även upp för att ett stort antal insatser ska kunna ges utan
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föregående behovsprövning. Enligt förslaget skall respektive ansvarig
nämnd besluta om vilka insatser man vill kunna ge utan behovsprövning, det
blir med andra ord en möjlighet för kommunen att ge dessa insatser inte en
skyldighet.
Utöver det tidiga och förebyggande perspektivet läggs förslag om ändringar
som ska främja människors jämställda levnadsvillkor och man förtydligar
även barnrättsperspektivet i syfte att följa de formuleringar som stärkts i
samband med att barnkonventionen blivit lag. I utredningen föreslås att
socialtjänsten ges ett utökat ansvar för att planera sina insatser samt att
socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad genom att alla verksamheter ska
bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessa är de större förslagen
som syftar till att bilda en helhet där samtliga delar är beroende av och
förutsätter varandra.
Förvaltningen har valt att särskilt lyfta synpunkter och tankar inom vissa av
förslagen som kan antas påverka verksamheten mest.
Styrdokument och juridik
Remissvaret strider inte mot gällande lagstiftning.
Ekonomisk hållbarhet
Utredningens förslag syftar till att underlätta för kommunerna att hjälpa
medborgarna att vara självförsörjande. Man kan dock ana att kravet på
förebyggande insatser kommer att medföra utökade kostnader för
kommunen, åtminstone inledningsvis, och att vissa av insatserna kan vara
svåra att räkna hem ekonomiskt under ett flertal år.
Social hållbarhet
Syftet med det nya lagförslaget är att uppnå en ökad social hållbarhet i
samhället genom att förbättra levnadsvillkoren för medborgarna och
fokusera på tidiga och lätt tillgängliga insatser.
Ekologisk hållbarhet
Förslagen i direktivet berör inte primärt ekologisk hållbarhet.
Landsbygdssäkring
Lagförslaget rör alla medborgare i kommunen och innehåller inga förslag
som direkt rör eller försämrar villkoren för boende på landsbygden.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet, Socialdepartementet.
Förslag till uppföljning
Ingen uppföljning föreslås.
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Beslut
Nämnden beslutar
att avge remissvar på direktivet till ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
till Socialdepartementet.
Ärendet
Ärendet avser Individ- och arbetsmarknadsnämndens remissvar på
Socialdepartementets betänkande ”En hållbar socialtjänst” (SOU
2020:47). Remissvaret ska vara Socialdepartementet tillhanda senast
2020-02-01.
Bakgrund
2017 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn
av Socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet med
utredningen var att utforma en socialtjänst som bidrar med till social
hållbarhet med individen i fokus och där stort fokus skulle läggas på
förebyggande insatser.
Remissvar
De förslag som presenteras i utredningen syftar till att skapa en hållbar
socialtjänst. Stort fokus läggs på en förebyggande och lätt tillgänglig
socialtjänst. Förslaget innebär en viss förflyttning från
myndighetsutövning till tidiga insatser som ska vara lätt tillgängliga.
Uppfattningen är att detta är en positiv inriktning som tar mer fasta på
människors motivation och självbestämmande. Förvaltningen kan
dock se att det finns risk för att detta omställningsarbete kommer att
kräva utökade ekonomiska ramar under ett flertal år inledningsvis.
Som ett led i att kunna erbjuda tidigare insatser öppnar man även upp
för att ett stort antal insatser ska kunna ges utan föregående
behovsprövning. Enligt förslaget skall respektive ansvarig nämnd
besluta om vilka insatser man vill kunna ge utan behovsprövning, det
blir med andra ord en möjlighet för kommunen att ge dessa insatser
inte en skyldighet.
Utöver det tidiga och förebyggande perspektivet läggs förslag om
ändringar som ska främja människors jämställda levnadsvillkor och
man förtydligar även barnrättsperspektivet i syfte att följa de

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Sida
Sammanträdesdatum

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

2021-01-26

formuleringar som stärkts i samband med att barnkonventionen blivit
lag. I utredningen föreslås att socialtjänsten ges ett utökat ansvar för
att planera sina insatser samt att socialtjänsten ska vara
kunskapsbaserad genom att alla verksamheter ska bygga på vetenskap
och beprövad erfarenhet. Dessa är de större förslagen som syftar till att
bilda en helhet där samtliga delar är beroende av och förutsätter
varandra.
Förvaltningen har valt att särskilt lyfta synpunkter och tankar inom
vissa av förslagen som kan antas påverka verksamheten mest.
Överläggning
Rebecca Wikholm redovisar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor, 2021-01-12.
____
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