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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-16 kl. 09:00-12:35

Plats

Kungsgatan 13/Digitalt via Teams

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande) (Deltagande på distans)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande) (Deltagande på distans)
Tove Granditsky Svenson (S) (Deltagande på distans)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S) (Deltagande på distans)
Marie Engqvist Ridell (MP) (Deltagande på distans)
Birgitta Ehlin (V) (Deltagande på distans)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M) (Deltagande på distans)
Sonja Jernström (M) (Deltagande på distans)
Kay Lennart Wictorin (C) (Deltagande på distans)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (Deltagande på distans)
Michael Hård af Segerstad (SD) (Deltagande på distans)
Ingela Svensson (S) (Deltagande på distans) ersätter Martin Christian Hjort
(S)

Ej tjänstgörande ersättare

Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S) (Deltagande på distans)
Amjad Khan (S) (Deltagande på distans)
Helena Weigel (S) (Deltagande på distans)
Liselotte Lundgren Sigurd (MP) (Deltagande på distans)
Christina Gröhn (M) (Deltagande på distans)
Ahmad Marof Jaro (M) (Deltagande på distans)
Torsten Elofsson (KD) (Deltagande på distans)
Ewa Langerbeck (C) (Deltagande på distans)
Regina Harwigsson (SD) (Deltagande på distans)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Åsa Jensen (Avdelningschef myndighet; Deltagande på distans)
Frida Kristensson (Enhetschef myndighet; Deltagande på distans)
Anna Ekendahl (Utredningssekreterare; Deltagande på distans)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet; Deltagande på
distans)
Monica Smidje (Personalföreträdare LO/Kommunal; Deltagande på distans)
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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

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Hållbar socialtjänst – En hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47) med ändringar om
strykning och tillägg enligt yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M) och Sonja Jernström (M) reserverar sig mot
beslutet, bilaga 3.
Kay Wictorin (C) reserverar sig mot beslutet, bilaga 4.
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) inkommer med ett
särskilt yttrande, bilaga 5.
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Yrkanden
Anders Rubin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändringar:



Texten som gäller avsnitt 20.4 i förvaltningens förslag till yttrande stryks helt.
Tillägg görs i sammanfattning och inledning med följande text: "Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden är kritisk mot att utredningen i så hög utsträckning har valt att bara marginellt
justera regleringen av socialtjänsten utan att egentligen hantera de stora strukturella utmaningar som
äldreomsorgen och vård- och omsorgssektorn står inför. Det arbete som regeringen pekar ut mot en
äldreomsorg i världsklass och en utveckling av den nära vården kommer enligt nämndens mening att
kräva att man hanterar omsorgen och vården för äldre mycket mera självständigt från den
traditionella socialtjänsten. Nämnden förutsätter att regeringen tillsätter en separat utredning för att
verkligen få en för äldreomsorgen självständig lagreglering som bättre motsvarar de ambitioner som
pekas ut för den svenska äldreomsorgen."

Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande och Rubins
ändringsyrkande.
John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande och Rubins (S)
ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
1. Bifall till förvaltningens förslag till yttrande inklusive Rubins (S) ändringsyrkande.
2. Avslag till förvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till yttrande med ändringar enligt Rubins (S) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2020-12-18 Remiss om Hållbar socialtjänst - En ny
socialtjänstlag
Förvaltningens förslag till yttrande
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, del 1
Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag, del 2
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-12-07
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Bilaga 3

Reservation
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16
Ärende: Remiss om Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Det är mycket glädjande att minoritetsstyret på sittande möte väljer att svänga i frågan
avseende huruvida äldreomsorgen framöver ska ingå i socialtjänstlagen. Vi menar med
bestämdhet att på tok för stort fokus i socialtjänstlagen har varit kring människors utsatthet
och äldreomsorgen har hamnat allt mer i skymundan. Därför tänder det ett visst hopp om en
framtida bred uppslutning kring att bryta ut äldreomsorgen helt och låta den utgöra en egen
lagstiftning. Vi hade önskat att det uttryckts ännu tydligare i det yttrande som ska utgöra
nämndens svar.
När det gäller förslaget om lagstiftning av Plan- och bygglagen är vi inte odelat positiva.
Förvisso är det bra att man tydliggör vikten av att man tar hänsyn till att de sociala aspekterna
blir en del vid samhällsplaneringen, men vi inser också att det i sig kan vara ytterligare en sak
som kan vara kostnadsdrivande samtidigt som vi har en ambition att bygga billigare bostäder.
Dock anser vi just denna del vara viktigare än många andra av politiken beslutade
hänsynstagande krav vid nybyggnationer och utifrån det väljer vi att vara positiva till just
detta förslag.
Vi är positiva att man tar bort den särskilda avgiften, då den har liten om någon verkan. Långt
bättre hade varit att istället likt sjukvårdens ”kömiljard” belöna när man betar av kön. Likaså
finner vi det bra att tiden för rapportering av ej verkställda beslut förlängs. Det har som det är
utformat i nuläget inte gett något större informationsvärde, samtidigt som det tagit personaltid
i anspråk som kunde använts mer effektivt på andra saker i verksamheten.
Avslutningsvis är det med stor oro vi konstaterar att man i remissen uttrycker en vilja att
koppla ifrån politiken i beslutsprocessen. Det är förvisso inget framlagt förslag, men bara att
man nämner det får oss att reagera. Idag är politiken en garant för att försvara och använda
medborgarnas skattemedel på bästa möjliga vis och att koppla bort politiken vore att
frånkoppla viktiga kontrollfunktioner där som sagt värnande om effektivt användande av våra
skattemedel är den viktigaste.
Då en majoritet av partierna i nämnden inte biföll att föra in våra synpunkter I yttrandet valde
vi att reservera oss, även om en stor del av nämndens yttrande var bra.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M) Sonja Jernström (M)
Med instämmande från
Christina Gröhn (M) Ahmad Marof Jaro (M) Torsten Elofsson (KD)
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Bilaga 4

Reservation
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16
Ärende: Remiss om Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Av ärendehandlingarna som bifogats dagordningen i kallelse till nämndssammanträdet
framgår att förslaget till yttrande innebär bland annat att ställa sig bakom utredningens
lagstiftningslinje, d v s att man inte förordar en särskild äldrelagstiftning.
Vi har en helt annan uppfattning och anser att en särreglering med en särskild
äldrelagstiftning verkligen behövs för att överbrygga, sammanföra och synliggöra det som i
dag regleras i olika lagar som berör äldre. Centerpartiet har också på riksnivå förespråkat en
samlad lagstiftning för bättre samordning eller integrering mellan verksamhetsområden som
nu regleras i socialtjänstlagen respektive hälso- och sjukvårdslagen.
Efter det att kallelse och handlingar med förslag till Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
yttrande skickats ut till nämnden lade den styrande minoriteten fram ett dokument där man
ändrar ståndpunkt och förutsätter att regeringen tillsätter en separat utredning för att ”få en för
äldreomsorgen självständig lagreglering”. Ett skäl som anges till helomvändningen är de
”stora strukturella utmaningar som äldreomsorgen och vård och omsorgssektorn står inför”.
Även om de strukturella utmaningarna knappast kan ha kommit som en överraskning för den
styrande minoriteten sedan arbetsutskottets möte, så välkomnar vi naturligtvis
helomvändningen och anslutningen till Centerpartiets uppfattning. Vi anser dock att
ändringen inte är tillräcklig för att i nämndens yttrande understryka och visa på betydelsen av
en särreglering. I nämndens yttrande borde därför argumenteringen för en särreglering
utvecklas och bland annat framhålla att en särskild äldrelagstiftning skulle på ett mycket
bättre sätt än dagens uppdelade lagstiftning synliggöra äldres behov och rättigheter.
Äldreomsorg och äldrefrågor har inte fått den uppmärksamhet som vore motiverad mot
bakgrund av de underliggande problem och brister som funnits länge och som blivit tydliga i
samband med den pågående pandemin.
Då våra synpunkter om vad som borde tillföras och utvecklas i yttrandet inte bifölls reserverar
vi oss.
Vi är dock positiva till flera av övriga synpunkter i yttrandet men vill framhålla att vi ser med
oro på vissa skrivningar i utredningen som kan uppfattas som en vilja att minska politikens
inflytande och därmed skapa obalans mellan politik och profession. Vi ser det som värdefullt
att bibehålla en balans som säkerställer att politiker som medborgarnas företrädare får
berättigat inflytande för att kunna tillvarata medborgarnas intressen vad gäller god
resurshushållning, kvalitet i verksamheten mm.
Kay Wictorin (C)
Med instämmande från
Ewa Langerbeck (C)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande
Hälsa vård och omsorgsnämnden
Ärendenummer: ä9 HVO-2020-5024

Remiss om hållbar Socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Äldre är en missgynnad grupp i många avseenden. Det är en svag del av befolkningen som ska värnas
om mer.
Då någon översyn av socialtjänstlagen inte gjorts på 25 år är det synnerligen dags. Våra äldre har inte
alltid hunnit med i digitaliseringen av vårt samhälle och har därför svårt för mycket i dagens vardag.
Vi Sverigedemokrater ser det som en direkt nödvändighet att inlemma alla äldre som vill och kan i
denna för dem nya värld. Att inrätta ett gott stöd och hjälp är enbart av godo.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson Ekström

Michal Hård af Segerstad

Med instämmande av:
Regina Harwigsson
20201216
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