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Remiss om Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU
2020:47)

HVO-2020-5024
Sammanfattning

Den 6 april 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en
översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då
inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har
fått möjlighet att yttra sig om remissen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU:
2020:47).
Utredarens uppdrag har varit att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärd,
jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänstens insatser. Enligt direktivet skulle
översynen resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av
god kvalitet inom befintliga ramar. Utredningens förslag skulle vidare bidra till en ökad
kvalitet utan att leda till ökade kostnader för kommun eller stat.
Utredningens övergripande förslag handlar 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.
Utredningens förslag avser att tillsammans bilda en helhet och är beroende av och förutsätter
varandra. Utredningen har även haft i uppdrag att se över en särreglering för äldre, en så
kallas äldrelag. Utredningens bedömning är att en sådan särreglering inte rekommenderas då
det riskerar att skapa nya problem så som att äldre personer inte får tillgång insatser som inte
härrör till behov utifrån åldrande, som exempelvis hemlöshet eller våld i nära relation. Istället
anser utredningen att det finns utrymme att utveckla vården och omsorgen om äldre inom
rådande lagstiftningar.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter presenteras i förvaltningens förslag till
yttrande. Förvaltningens förslag till yttrande riktar in sig på de områden som berör nämndens
ansvar. Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Hållbar socialtjänst – En hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-18 Remiss om Hållbar socialtjänst - En ny
socialtjänstlag
Förvaltningens förslag till yttrande
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