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

STK-2020-1319
Sammanfattning

Malmö stad har av Socialdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet
Hållbar socialtjänst – En hållbar socialtjänstlag (SOU 202:47). Remissen har skickats för
yttrande till arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa, vård- och
om-sorgsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden. Samtliga nämnder välkomnar översynen av
och förslaget till en ny socialtjänstlag, samtidigt som vissa farhågor framförs bland annat
angående kostnader för kommunen initialt om förslagen genomförs. Stadskontoret ställer sig
i huvudsak positiv till utredningens förslag med beaktande av remissinstansernas synpunkter.
Enligt utredningens direktiv ska utredningens förslag bidra till ökad kvalitet utan att leda till
kostnadsökningar. Förslaget är att kommunstyrelsen tillstyrker utredningens förslag med
beaktande av remissinstansernas synpunkter.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Socialdepartementet.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutsunderlag
















G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Remiss från Socialdepartementet Hållbar
socialtjänst - en hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Förslag till yttrande
Remiss från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag
(SOU 2020:47)
Anstånd beviljat
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 1
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, Del 2
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 376 med Reservation (SD)
och Särskilt yttrande (V) och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 201214 § 158 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 201216 § 162 med Reservation (M+KD)
och (C) och Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 201210 § 394 med Särskilt yttrande (M+C)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Särskilt yttrande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-01
Ärende 4. Remiss från Socialdepartementet – Hållbar socialtjänst – En
hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Moderaterna 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 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.

Torbjörn Tegnhammar (M)

