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Ärendelista

§ 42 Remissvar - Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
§ 43 Remissvar - Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar 

som gäller barn sökbara
§ 44 Socialchefen informerar 2020

Övriga frågor

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-12-08

Utskottet för vård och omsorg

Justeras Utdrag bestyrks

§ 42 Dnr 2020/1180

Remissvar - Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47)

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare för att 
göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) förkortad SoL, och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst 
som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett 
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. 
Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett 
förebyggande och kunskapsbaserat perspektiv. Utredningen har som 
utgångspunkt för sitt arbete haft såväl ett individ- som 
verksamhetsperspektiv. Båda perspektiven hänger tätt samman och 
utredningens mål har varit att åstadkomma förbättringar i lagstiftningen som 
påverkar människor och kommuner positivt. Det handlar om möjligheten att 
ge och rätten att få behov tillgodosedda. Det handlar om att kunna lyssna på 
och bli lyssnad till och tillsammans skapa delaktighet i vård, omsorg och 
behandling. Det handlar om att kunna ge och få stöd och hjälp tidigt och när 
någon behöver det. Och det handlar om att kunna erbjuda och ta del av stöd 
och hjälp på ett enkelt sätt och nära till hands. En av utredningens 
utgångspunkter har varit att få till stånd långsiktiga förändringar som 
påverkar både människor och kommuner positivt och ger förutsättningar för 
en hållbar socialtjänst utan att lägga förslag vilka är kostnadsdrivande eller 
ambitionshöjande.
Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande 
lagen. För att göra lagen mer pedagogiskt och överblickbar har lagen delats 
in i avdelningar. Eftersom socialtjänstlagen är en lag som ändras relativt ofta 
underlättar dessutom indelningen i avdelningar införandet av nya 
bestämmelser utan at den befintliga strukturen går förlorad. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Sociala sektorn anser att en översyn och en förändring av socialtjänstlagen 
enligt förslagen är av största vikt för alla vilka berörs av socialtjänstlagen. 
Tjänstemännen inom sektorn har lämnat synpunkter på delar av förslagen, se 
bilaga.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat till 2020-11-25
Sammanfattning av utredningens uppdrag och arbete till Remiss Hållbar 
socialtjänst
Sammanställning av sektorns synpunkter på förslaget, daterat 2020-11-23

Utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna sektorns remissvar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 43 Dnr 2020/1270

Remissvar - Socialstyrelsens författningsförslag i 
rapporten Att göra anmälningar som gäller barn 
sökbara

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning
Grunden till författningsförslaget och det övergripande resonemanget är helt 
adekvat. Nuvarande regelverk är både motstridigt och svårtolkat. Å ena sidan 
ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en 
utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer ta hänsyn till socialtjänstens tidigare kännedom om 
barnet och dennes familj, även i orosanmälningar som inte lett till utredning. 
Å andra sidan finns förbud mot att sammanställa orosanmälningar som inte 
lett till utredning. Samtidigt som Socialstyrelsen uppmuntrar socialtjänsterna 
att ta hänsyn till den tidigare kännedomen finns inte verktygen för att 
sammanställa kännedomen på ett rättssäkert sätt.

I dagsläget har kommunerna olika system för att hantera inkomna 
orosanmälningar som inte leder till utredning. Det gör att regelverket kan 
anses vara godtyckligt. I små kommuner finns ofta möjlighet att söka i en 
kronologisk pärm efter en specifik orosanmälan, medan det i större 
kommuner omöjliggörs genom det höga antalet orosanmälningar.

I vår kommun har vi, liksom in många andra kommuner, systemet med en 
pärm där orosanmälningar som inte lett till utredning sätts in i kronologisk 
ordning och diarieförs manuellt (om det inte finns en aktiv personakt). Det är 
både osmidigt och resurskrävande att gå igenom den kronologiska pärmen 
för att kontrollera tidigare inkomna orosanmälningar. Dessutom bedöms det 
vara mer integritetskränkande för de enskilda individerna att handläggaren, 
genom den manuella hanteringen, tar del av orosanmälningar eller 
personuppgifter som den inte behöver se, än att handläggaren gör en sökning 
i verksamhetssystemet på det enskilda barn det faktiskt gäller.

På grund av den resurskrävande processen att plocka fram orosanmälningar 
ur den kronologiska pärmen finns risk att socialtjänstens tidigare kännedom 
bygger på tidigare handläggares personliga kännedom, istället för den 
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faktiska informationen som finns i tidigare förhandsbedömningar, vilket 
skapar dålig rättssäkerhet.

Sektorns/avdelningens bedömning
Leksands kommun ställer sig bakom rapporten i sin helhet. Förslaget att göra 
orosanmälningar som inte lett till utredning sökbara kommer leda till stärkt 
barnskydd, bättre resursanvändning och stärkt integritetsskydd. Detta borde 
också vara i enlighet med Barnkonventionens intentioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-19
Remiss Socialstyrelsen Att göra anmälningar som gäller barn sökbara, 
daterad 2020-10-14
Socialstyrelsens rapport Att göra anmälningar som gäller barn sökbara, 
daterad maj 2019

Utskottets beslut
1. Godkänna förslaget till förändringen i remissvaret ”Att göra 

anmälningar som gäller barn sökbara”. 

Beslutet skickas till
Socialstyrelsen 
Socialchef Ulrika Gärdsback  
Avdelningschef myndighet och funktionshinder och stöd Katja Vestling
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§ 44 Dnr 2020/3

Socialchefen informerar 2020

Beskrivning av ärendet
Socialchef Ulrika Gärdsback och verksamhetschef Marie van Geffen 
Blomberg informerar om de olika verksamheterna inom sociala sektorn. 

 Arbetsmiljöverket avslutar ärendet rörande ett tillbud om hot och 
våld inom IFO efter de åtgärder som vidtagits av verksamheten.

 Förhandling om Bemanningsenheten (BE) på måndag 14/12.

 En enhetschef inom LSS har sagt upp sig, rekrytering pågår. 

 Statsbidrag 
o Corona: räknade med att få statsbidrag som täcker 60 % av 

förlusterna men fick 91 %, det vill säga 3,7 Mkr. Dessa har 
fördelats inom sociala sektorn.

o Migrationsverket: närmare 5 Mkr, varav Utbildningssektorn 
ska ha en del.

o Satsar på god och nära vård i form av olika typer av 
hjälpmedel och utrustning. Man har bland annat beställt två 
duocyklar. 

 Redovisning av de egna brukarenkäterna kommer att dras vid 
utskottet 2021-02-08.

 Coronaläget
o Smitta på Edshult, både personal och boende. 
o Vårdcentralen uppmanar just nu kommunen att rigga för 

covidvaccination redan i januari och då gäller det vaccination 
till brukare först och främst. Vaccinet tas i två doser med 4-6 
veckor emellan.

Utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Till handlingarna.
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