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Remissvar Sorsele kommun
Kommunstyrelsen lämnar ett positivt remissyttrande, med det tillägg att det är
väsentligt att kommunernas socialförvaltningar får en nationell kompensation för
de extrakostnader som kan uppstå med denna nya socialtjänstlag, då det finns
indikationer att extra kostnader kan uppstå när basuppdraget breddas.
Kommunen ställer sig tveksam till förslaget som rör krav på särskild social
planeringsskyldighet och att detta skall föras in i plan- och bygglagen. Självklart
skall politiken vara en aktiv part i samhällsplaneringen, men tveksamhet råder
om en ny lag, verkligen löser ut denna problembild. Kunskapshöjande åtgärder
torde ha bättre effekt på kommuners ansvar. Det kan också uppstå en risk att
hemtjänstinsatser utan biståndsprövningar kan leda till att kommunerna
tillhandahåller allmänna erbjudanden till alla, vilket då kommer att frångå
principen om personcentrerad vår och omsorg, där individens behov avgör vilka
insatser som sätts in.
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Det är väsentligt att kommunernas socialförvaltningar får en nationell
kompensation för de extrakostnader som kan uppstå med denna nya
socialtjänstlag, då det finns indikationer att extra kostnader kan uppstå när
basuppdraget breddas. Kommunen ställer sig tveksam till förslaget som rör
krav på särskild social planeringsskyldighet och att detta skall föras in i planoch bygglagen. Självklart skall politiken vara en aktiv part i
samhällsplaneringen, men tveksamhet råder om en ny lag, verkligen löser ut
denna problembild. Kunskapshöjande åtgärder torde ha bättre effekt på
kommuners ansvar. Det kan också uppstå en risk att hemtjänstinsatser utan
biståndsprövningar kan leda till att kommunerna tillhandahåller allmänna
erbjudanden till alla, vilket då kommer att frångå principen om personcentrerad
vår och omsorg, där individens behov avgör vilka insatser som sätts in.
Ärendebeskrivning
Margareta Winberg, särskild utredare för Framtidens socialtjänst, har den 26
augusti, till regeringen lämnat in en utredning på 1 328 sidor (SOU 2020:47)
som föreslår en uppdaterad socialtjänstlag. Vår nuvarande är nästan 40 år
gammal så det är nog dags för en översyn. Utredarna hade tydliga direktiv från
politiken att inte röra de lagstiftningar som har en direkt koppling till
Socialtjänstlagen, likt LVU och LVM, vilket har inneburit en del
kompromisser i själva utformandet av vår nya socialtjänstlag. Nedan följer i
stora penseldrag de förslagen på förändringar i Socialtjänstlagen.
x Förslag på att kommunerna skall kunna fatta beslut om att vissa utsatta
grupper i samhället skall få biträde, utan att det gått via en
socialsekreterare, för en utredning. Exempel på sådana grupper är barn
och unga, som utsätts för våld eller hedersförtryck. Kvinnor utsatta för
mäns våld. Män som slår kvinnor. Personer med missbruk. Personer
med kriminell livsstil och personer med psykisk nedsättning.
x Ett förtydligat barnperspektiv. Med åtgärdsförslag på ett tydligare
beaktande vad som bedöms vara barnets bästa. Barnets rätt till
information. Barnens rätt att framföra eller inte framföra sina åsikter.
Samtal med barn, utan vårdnadshavares samtycke. Placerade barns
kontakt med sina syskon. Förlängd tid för uppföljning från två månader
till sex månader.
x Avseende övergripande planering föreslås att plan- och bygglagen
kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen. Kommunerna
skall planera sina insatser och särskilt beakta behovet av tidiga och
förebyggande insatser.
Forts.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar ett positivt remissyttrande, men med följande tillägg:
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x
x
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Enklare hantering för individer att få individuella insatser utan
biståndsprövning. Detta möjliggör snabbare riktade insatser.
Utökande möjligheter att hantera statistik kommer att innebära bättre
möjligheter för kommunerna att kunna följa upp det arbete de gör och
därmed utveckla olika arbetsmetoder.
Socialtjänstens insatser ska kunna ges utan behovsprövning, med vissa
undantag. I insatser utan behovsprövning ingår hemtjänst och
korttidsboende, det vill säga all äldreomsorg som inte är särskilda
boenden. Detta blir en utvidgning av ett befintligt system.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänstutlåtande 2020-11-18
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