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Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått förslag till Hållbar socialtjänst - En hållbar socialtjänstlag
(SOU 2020:47) för yttrande. Lagförslaget kommer att påverka socialtjänsten och
stadsbyggnadsnämnden, genom 9 kap Samhällsplanering, vilket anger att socialnämnden ska
ha ett förebyggande perspektiv utifrån utökad planeringsskyldighet. Stadsbyggnadsnämnden
berörs främst av betänkandets förslag om ändring i PBL med syftet att stärka socialtjänstens
roll i samhällsplaneringen. Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget.
Yttrande

Yttrandet behandlar kapitel 9, Samhällsplanering, som utgår från socialtjänstens deltagande i
stadsbyggande och behov och nytta av att där lyfta in socialtjänstens expertkunskap tidigt för
att ge bättre förutsättningar för att skapa fysiska strukturer som kan förebygga behov av
sociala insatser i senare skeden.
Förslaget att i PBL 2 kap 3§ förtydliga hänsynstagande till sociala aspekter vid planläggning
respektive 3 kap 2§ att förtydliga att översiktsplanen ska ange inriktningen för den sociala
miljön förändrar inte i sak Malmö stads nuvarande inriktning med att arbeta med sociala
frågor varför stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget.
Stadsbyggnadsnämnden anser att föreslagen lagändring är en bra markering av vikten av
sociala aspekter i samhällsplaneringen och för att tydliggöra och stärka socialtjänstens roll i
sammanhanget. Det innebär dock ingen egentlig förändring av hur
stadsbyggnadsnämnden/kontoret i Malmö arbetar i dagsläget och uppfattar dessutom sociala
aspekter i planeringen som en angelägenhet för det allmänna vilket kan tolkas in som del av
PBL 2 kap 3§:

2 (2)
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt
mellankommunala och regionala förhållanden främja
[...]
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
[...]
De allmänna intressena i PBL 2 kapitlet utgör en värdegrund och utgångspunkt för
nämndens arbete och att föra in text under allmänna intressen som beaktar sociala aspekter
är något som kan stärka de ambitioner Malmö stad har. Utmaningen ligger i att under
planeringsprocessen få kunskapen om sociala villkor att behandlas med samma tyngd som
kunskap om teknik, ekonomi, juridik etc. Här saknas metodstöd och ramverk på nationell
nivå för formen avseende när och hur socialtjänstens medverkar.
Stadsbyggnadsnämnden ser potential i att ytterligare utveckla samarbetet och tillsammans
använda socialtjänstens kunskaper systematiskt. I dagsläget bjuder Malmö
stadsbyggnadskontor in socialtjänsten delta i Översiktsplanearbetet, detaljplaners
startblocksmöten och remisskeden, socialtjänsten deltar aktivt i bostadsförsörjningsarbetet
och bjuds in i arbetet med sociala konsekvensbedömningar (SKB). Underlagsframtagning vid
sociala konsekvensbedömningar kan utvecklas ytterligare och här kan samarbetet med CTC
vara en källa till ett arbetssätt där stadsbyggnadskontoret och socialtjänsten gör gemensamma
analyser tidigt i planeringsprocesserna.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att Boverket i samband med betänkandets
lagändringsförslag genomföra en översyn för att möta bygglovs- och teknikhandläggares
behov av stöd och vägledning i tolkning av olika former av boende och verksamheter.
Socialtjänsten har också behov att akut lösa enskildas bostadsbehov och vid dessa tillfällen
kan behovet komma i konflikt med formella krav i stadsbyggnadsnämndens prövning i
bygglovs- eller teknikskedet. Tydlighet och förutsägbarhet hur olika vård- och
omsorgsformer förhåller sig till planbestämmelser som vård, tillfällig vistelse eller boende är
minst lika viktigt för att socialtjänsten ska kunna planera.
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