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Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En
hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47), STK-2020-1319

ASN-2020-12323
Sammanfattning

Översynen av och förslaget om en ny socialtjänstlag välkomnas. Inriktningen att åstadkomma
en mer lättillgänglig socialtjänst som kan erbjuda rätt hjälp i rätt tid ligger i linje med den
utveckling av verksamheten som arbetsmarknads- och socialförvaltningen redan genomför.
Särskilt välkommet är förstärkningen av barnrättsperspektivet samt förslaget om att kunna
tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning.
När det gäller förslag som berör uppföljning, kunskapsbaserad socialtjänst och nationell
statistik behöver det tas ett mer samlat ansvar och grepp om frågorna på nationell nivå för att
ge kommunerna rätt stöd och förutsättningar att leva upp till lagstiftarens intentioner. Flera
av förslagen bedöms vara ambitionshöjande och kostnadsdrivande för kommunerna initialt,
även om de på längre sikt kan ge kvalitetsförbättringar som beräknas bli självfinansierande.
Resurser behöver tillföras kommunerna för att intentionerna i den nya socialtjänstlagen ska
kunna efterlevas på ett sätt som leder till avsedda förbättringar.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Hållbar socialtjänst –
En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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