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Remissyttrande - Betänkandet Hållbar socialtjänst
– En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra
en översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa av
socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst
som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter.
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.
Vidare ska slutbetänkandet lämna förslag beträffande socialtjänstlagens
struktur och konstruktion, tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig
socialtjänst, en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt
förebyggande arbete och minskar behovet av individuella insatser samt
socialtjänstens uppdrag. Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar
effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar.
De förslag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan att leda till
ökade kostnader för stat eller kommun.
Nedan följer delar av förslag från utredningen SOU 2020:47 på förändringar i
socialtjänstlagen;
•
•

•
•

•

•
•

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande
lagen som är drygt 40 år gammal.
Med socialtjänst avses i lagen verksamhet som bedrivs med stöd av
socialtjänstlagen, LVU eller LVM samt annan verksamhet som enligt lag
eller förordning ska bedrivas av socialnämnd eller Statens
institutionsstyrelse.
Utredningens ambition har varit att lagen i större utsträckning ska få
karaktären av en målinriktad ramlag, och därmed lämna större utrymme
till en helhetssyn på individen.
Jämställdhet som mål – utredningen ger som förslag till regeringen att
utse lämplig myndighet att göra en fördjupad beskrivning och analys av
aspekter av genusbias, dvs eftersträvan efter jämställda villkor mellan
män och kvinnor, flickor och pojkar inom socialtjänstens område.
Ett förebyggande perspektiv – målsättningen för utredningen är att detta
perspektiv ska genomsyras i hela verksamhetsområdet och på samtliga
nivåer; samhälls- grupp- och individnivå och tillämpas av samtliga
beslutsfattare och yrkesverksamma inom socialtjänstens verksamheter.
En lätt tillgänglig socialtjänst – det ska vara enkelt att få information om
socialtjänstens insatser, såväl digitalt som fysisk tillgänglighet till lokaler.
Bestämmelserna om särskild avgift upphävs – ej verkställda beslut
beroende på tillgång och efterfrågan av kommunens insatser.
Utredningen föreslår en förändring av rapporteringsskyldigheten för
socialnämnden förlängs till var sjätte månad istället för var tredje, vilket
kan frigöra tid för socialtjänsten.
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•
•
•

•
•
•

Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet – en kunskapsbaserad
socialtjänst, handlar om långsiktigt strategiskt utvecklingsarbetet, istället
för tillfälliga specialdestinerade statsbidrag.
Professionens roll – utredningen föreslår att regeringen tillsätter en
utredning för att se över professionens roll och den nuvarande
beslutsordningen.
Utredningen föreslår en ny lag om socialtjänstdataregister – vilket
medför att det finns ett centralt inhämtande av uppgifter som en del i att
skapa en evidensbaserad socialtjänst, dvs vilka insatser har bäst nytta
eller effekt.
Insatser utan behovsprövning.
Förtydligat barnperspektiv – med grund i barnkonvention som blev lag
2020.
Ansvarsfördelning för personer med missbruk och beroende – mellan
kommuner och regioner

Följande reservationer lämnas:
Det framkommer i utredningen att de förslag som utredaren lämnar ska bidra till
ökad kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. Därmed
betonar socialnämnden i Svedala kommun en följsamhet till
finansieringsprincipen från staten som innebär att kommunen inte ska behöva
prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter.
De utökade och kunskapshöjande åtgärder utredningen föreslår ställer vi oss
positiva till, samt utökade möjligheter att hantera statistik med systematiska
uppföljningar som kan medföra utveckling av arbetssätt och evidensbaserad
metodik som vilar på vetenskaplig grund. Nämnden efterfrågar dock en tydlig
nationell vägledning avseende vilka arbetsmetoder som finns att tillgå för att
socialtjänsten ska kunna arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Utredningen föreslår en lätt tillgänglig socialtjänst, vilket är nära förknippad med
nödvändig framtidsutveckling av digitaliserade lösningar inom socialtjänsten för
ökad service och tillgänglighet till kommunmedborgarna. Men därtill också
något som är kostnadsdrivande.
Tveksamhet till om socialnämnden ska vara involverad i samhällsplanering,
föreslår vice versa, att de som ägnar sig åt samhällsplanering ges möjlighet till
breddad kompetens för att bevaka socialtjänstens intressen i samhället.
Bestämmelserna om särskild avgift upphävs – ej verkställda beslut beroende på
tillgång och efterfrågan av kommunens insatser. Utredningen föreslår en
förändring av rapporteringsskyldighet förlängs till var sjätte månad istället för
var tredje månad, vilket kan frigöra tid för socialtjänsten. Vilket socialnämnden i
Svedala kommun ställer sig bakom.
Professionens roll – utredningen föreslår att regeringen tillsätter en utredning
för att se över professionens roll och den nuvarande beslutsordningen. Vilket
socialnämnden i Svedala kommun ställer sig bakom.
Utredningen föreslår en ny lag om socialtjänstdataregister – vilket medför att
det finns ett centralt inhämtande av uppgifter som en del i att skapa en
evidensbaserad socialtjänst, dvs vilka insatser har bäst nytta eller effekt. Det är
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viktigt att det finns en samlad bild av vilka insatser som är effektiva respektive
verkningslösa. Det bör poängteras att även privata aktörer bör inkluderas i det
evidensbaserade arbetssätt. En ökad mängd av statistik och uppföljningar
befaras dock kunna öka den administrativa arbetsbelastningen för kommunen.
Insatser utan biståndsbedömning är god utifrån det förebyggande arbetet. Dock
kan det bli problematiskt om kommunen ska genomföra hemtjänstinsatser utan
biståndsbedömningar, vilket kan leda till att kommunen tillhandahåller allmänna
erbjudanden till alla, vilket kan medföra att det inte är individens behov som
avgör vilka insatser som sätts in. Risk finns för att kommuner ”sätter sin egen
ribba” för insatser vilket kan medföra ökad ojämlikhet mellan kommuner.
Varmed socialnämnden i Svedala kommun föreslår att det finns en nationell
vägledning i likhet med den Nationella Värdegrunden som togs fram av
socialdepartementet 2010.
Ett förtydligat barnrättsperspektiv, ställer sig socialnämnden bakom, med viss
tveksamhet till specifikt barnombud som medför en risk att ytterligare blanda in
en part. Föreslår att den utreds vidare av utredaren för slutbetänkandet SOU
2020:47.Tiden för gallring och sekretess för barnakter bör ses över är en
relevant utgångspunkt. Det är viktigt för ett utsatt barn att kunna återblicka på
de insatser som genomfördes inom socialtjänsten. Detta förslag ställer sig
socialnämnden bakom.
Att Socialstyrelsen ges i uppdrag att se över föreskrifter gällande handläggning
och dokumentation för minskad administration ser socialnämnden som ett
positivt förslag.
Ansvarsfördelning för personer med missbruk och beroende. Trist att inte
gränsdragningsproblematik mellan Regioner och kommuner är färdigutredd
ännu då den påbörjades för drygt 10 år sedan. En helhetsyn och möjligen att
missbruk och beroendevård borde ägas av en huvudman istället som nu, det
skulle förmodligen underlätta för den enskilde. Därmed välkomnar
socialnämnden i Svedala kommun förslaget i utredningen att genomföra en
översyn.
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§ 100

Remittering av betänkandet Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Dnr 2020-000328

Beslut
Socialnämnden beslutar
att översända remissyttrandet i sin helhet till Socialdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra
en översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa av
socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst
som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter.
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.
Följande reservationer lämnas:
Det framkommer i utredningen att de förslag som utredaren lämnar ska bidra till
ökad kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. Därmed
betonar socialnämnden i Svedala kommun en följsamhet till
finansieringsprincipen från staten som innebär att kommunen inte ska behöva
prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter.
De utökade och kunskapshöjande åtgärder utredningen föreslår ställer vi oss
positiva till, samt utökade möjligheter att hantera statistik med systematiska
uppföljningar som kan medföra utveckling av arbetssätt och evidensbaserad
metodik som vilar på vetenskaplig grund. Nämnden efterfrågar dock en tydlig
nationell vägledning avseende vilka arbetsmetoder som finns att tillgå för att
socialtjänsten ska kunna arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap.
Utredningen föreslår en lätt tillgänglig socialtjänst, vilket är nära förknippad med
nödvändig framtidsutveckling av digitaliserade lösningar inom socialtjänsten för
ökad service och tillgänglighet till kommunmedborgarna. Men därtill också
något som är kostnadsdrivande.
Bestämmelserna om särskild avgift upphävs – ej verkställda beslut beroende på
tillgång och efterfrågan av kommunens insatser. Utredningen föreslår en
förändring av rapporteringsskyldighet förlängs till var sjätte månad istället för
var tredje månad, vilket kan frigöra tid för socialtjänsten. Vilket socialnämnden i
Svedala kommun ställer sig bakom.
Utredningen föreslår en ny lag om socialtjänstdataregister – vilket medför att
det finns ett centralt inhämtande av uppgifter som en del i att skapa en
evidensbaserad socialtjänst, dvs vilka insatser har bäst nytta eller effekt. Det är
viktigt att det finns en samlad bild av vilka insatser som är effektiva respektive
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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verkningslösa. Det bör poängteras att även privata aktörer bör inkluderas i det
evidensbaserade arbetssättet. En ökad mängd av statistik och uppföljningar
befaras dock kunna öka den administrativa arbetsbelastningen för kommunen.
Insatser utan biståndsbedömning är god utifrån det förebyggande arbetet. Dock
kan det bli problematiskt om kommunen ska genomföra hemtjänstinsatser utan
biståndsbedömningar, vilket kan leda till att kommunen tillhandahåller allmänna
erbjudanden till alla, vilket kan medföra att det inte är individens behov som
avgör vilka insatser som sätts in. Risk finns för att kommuner ”sätter sin egen
ribba” för insatser vilket kan medföra ökad ojämlikhet mellan kommuner.
Varmed socialnämnden i Svedala kommun föreslår att det finns en nationell
vägledning i likhet med den Nationella Värdegrunden som togs fram av
socialdepartementet 2010.
Ett förtydligat barnrättsperspektiv, ställer sig socialnämnden bakom, med viss
tveksamhet till specifikt barnombud som medför en risk att ytterligare blanda in
en part. Föreslår att den utreds vidare av utredaren för slutbetänkandet SOU
2020:47.Tiden för gallring och sekretess för barnakter bör ses över är en
relevant utgångspunkt. Det är viktigt för ett utsatt barn att kunna återblicka på
de insatser som genomfördes inom socialtjänsten. Detta förslag ställer sig
socialnämnden bakom.
Att Socialstyrelsen ges i uppdrag att se över föreskrifter gällande handläggning
och dokumentation för minskad administration ser socialnämnden som ett
positivt förslag.
Ansvarsfördelning för personer med missbruk och beroende. Trist att inte
gränsdragningsproblematik mellan Regioner och kommuner är färdigutredd
ännu då den påbörjades för drygt 10 år sedan. En helhetssyn och möjligen att
missbruk och beroendevård borde ägas av en huvudman istället som nu, det
skulle förmodligen underlätta för den enskilde. Därmed välkomnar
socialnämnden i Svedala kommun förslaget i utredningen att genomföra en
översyn.

Handlingar i ärendet
S2020/06592 Remittering av betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Remissyttrande, 2020-12-03, Leena Berlin Hallrup
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