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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.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 276.
Beslut

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.
Yrkanden
Simon Enqvist (SD) yrkar att de två första paragraferna i avdelning 16: Insatser efter
behovsprövning - Bistånd, stryks.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Sedat Arif (S) yrkar avslag till Simon Enqvists (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (SD) yrkande mot eget avslagsyrkande.
Ordförande finner att nämnden avslår Simon Enqvists yrkande.
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag, bifall mot avslag. Ordförande finner
att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
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Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







§276 Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar
socialtjänstlag (SOU 2020:47), STK-2020-1319
G-Tjänsteskrivelse - Remissvar till Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En
ny socialtjänstlag
Förslag till yttrande - Remissvar till Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En
ny socialtjänstlag
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 1
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 2
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 51/2020-12-17 Remiss, En hållbar socialtjänstlag
Förslaget till remissyttrande är ett bra yttrande där de områden och punkter nämnden lyfter
fram och gör nedslag på är alla viktiga och angelägna frågor.
Barnens röst är något vi alltid måste slå vakt om, därför är vi lite frågande om när barn
”väljer” att inte säga något, att man tagit bort möjligheten att söka barnens åsikt på andra
håll. Det får aldrig vara så att barn tystas av vuxna under olika former av hot.
Vi anser också att det är viktigt att understryka att det är ett problem med att individualisera
samhällsproblem. Denna tendens tycker vi finns i förslaget till den nya socialtjänstlagen.
Dessutom har vi förstått att detta yttrande har arbetats fram utan att de fackliga
företrädarna har fått vara med och ge synpunkter. Det här känns verkligen inte bra.
Fackrepresentanterna är ju talespersoner för alla de tusentals medarbetare som varje dag
arbetar konkret med socialtjänstlagen och ska implementera den i sitt dagliga arbete. Det
borde ha varit självklart att de hade fått utrymme att få komma med synpunkter i denna
process. I synnerhet när vi så ofta talar om transparens och att medarbetarna ska vara aktiva
och delaktiga på sina arbetsplatser. Vi hoppas att detta är ett tillfälligt misstag och att vi i
fortsättningen kommer att få höra att medarbetarinflytandet är stort, bl.a. genom sina
fackliga förtroendepersoner. Det skapar förtroende och en god arbetsmiljö för alla tusentals
medarbetare som sliter hårt i mötet med de behövande.
Mats Högelius
Ledamot

med instämmande av

Emma-Lina Johansson
Ersättare
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-12323

Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag (SOU
2020:47), STK-2020-1319
Vi finner inget fel i att byta ut termen skälig levnadsnivå mot skäliga levnadsförhållanden för att
bättre fånga upp lagens intentioner och därmed kunna öka möjligheterna för kommunen
tillhandahålla en bättre levnadsstandard där det gäller bistånd till våra äldre samt personer med
funktionsnedsättningar.
Vi menar däremot i likhet med utredningen att bibehållandet av begreppet “skälig levnadsnivå” är
relevant i vissa förhållanden när det rör ekonomiskt bistånd. Denna typ av bistånd är inte är tänkt
som en långvarigt inkomst utan är ett tillfälligt stöd för personer som behöver ta sig in i, eller tillbaka
till arbetsmarknaden. Vid denna typ av bistånd är det rimligt att använda den tidigare benämningen
då det finns ett större behov att kunna avgränsa biståndet vid en viss nivå.

Med bakgrund av detta yrkade vi på att stryka paragraf ett och två under avdelning 16. Insatser efter
behovsprövning - bistånd.
Då vårt yrkande ej vann majoritet reserverar vi oss därmed mot beslutet.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Särskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-11-17
Remiss från Socialdepartementet – Hållbar socialtjänst – En hållbar
socialtjänstlag (SOU 2020:47), STK-2020-1319
ASN-2020-12323
Moderaterna och Centerpartiet stödjer i stort sett inriktningen som innebär att socialtjänstens
verksamhet ska vara mer lättillgänglig och erbjuda rätt hjälp i rätt tid. Det är viktigt för att undvika
större sociala problem och för att minska socialtjänstens kostnader. Om staten ska öka kraven på
kommunerna vad gäller exempelvis socialtjänstens tillgänglighet och fler tidiga insatser, dessutom utan
biståndsbedömning, måste staten också hitta ett sätt att säkra finansieringen för verksamheten. Annars
riskerar kostnaderna att vältra över från stat till kommun. Vi ser att det finns möjligheter för
kostnadssänkning på sikt med fler tidiga insatser, men det skiftet som behöver ske från sena till tidiga
insatser är kostnadsdrivande på kort sikt. Den bördan kan inte bara kommunerna bära.
Vidare anser Moderaterna och Centerpartiet att socialtjänstlagen behöver vara starkt bidragande till att
fler kommer i arbete. Idag är det i princip valbart för varje kommun att arbeta med insatser för
personer som uppbär ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl. Vi ser hur en rad kommuner bedriver
ett intensivt arbete för att alla som är beroende av ekonomiskt bistånd också ska få ta del av aktiviteter
på heltid kombinerat med hårda krav. Det sättet att arbeta med frågan i socialtjänsten ger också goda
resultat och flera kommuner har i princip halverat sitt bidragsberoende. Den resan behöver Malmö
också göra och då måste socialtjänstlagen utgå från principen om arbetslinjen i de delar som rör
ekonomiskt bistånd. Heltidsaktivering för de som uppbär ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl
borde vara norm för alla kommuner.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Joacim Ahlqvist (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)

Claes Holmerup (M)

Bertil Lindberg (M)

Lars Eriksson (C)

