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SKRIVELSE 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-10-25   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN50 073 

 

 

 

Redovisning av uppdrag gällande framtidens hållbara socialtjänst 
från välfärdsnämndens myndighetsutskott  
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämndens myndighetsutskotts 
uppdrag gällande framtidens hållbara socialtjänst är genomfört och därmed 
avslutat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden beslutade den 3 mars 2021 § 64 att ge välfärdsnämndens 
myndighetsutskott i uppdrag att närmare studera slutbetänkandet Hållbar 
socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).  
 
Myndighetsutskottet har vid sju tillfällen fått information om den föreslagna 
socialtjänstlagen och övriga författningsförslag, samt diskuterat upplevda 
framgångsfaktorer i dagens verksamhet och innebörden av den föreslagna 
lagstiftningen. 
 
Beslutsunderlag 

 Skrivelse 25 oktober 2022 
 Välfärdsnämndens beslut 3 mars 2021 § 64 

 
Ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 3 mars 2021 § 64 att ge välfärdsnämndens 
myndighetsutskott i uppdrag att närmare studera slutbetänkandet Hållbar 
socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) samt att arbeta fram en 
promemoria med förslag till åtgärder som krävs i förberedelse inför att ny 
socialtjänstlag antas av riksdagen i enlighet med det förslag som framförs i 
slutbetänkandet. Uppdraget ska redovisas till välfärdsnämnden senast i 
december 2022.  
 
I augusti 2020 överlämnade utredningen Framtidens socialtjänst sitt 
slutbetänkande Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 
till regeringen. I april 2018 överlämnades ett delbetänkande från samma 
utredning Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst 
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(SOU 2018:32). Myndighetsutskott fick uppdraget att studera utredningens 
förslag, målsättning och nya perspektiv på en framtida socialt hållbar 
socialtjänst eftersom förvaltningen såg behov av en samstämmighet för att 
möjliggöra förberedelser inom kommunens verksamheter.  
 
När uppdraget gavs till myndighetsutskottet beslutades även att 
myndighetsutskottet skulle ta fram en promemoria med förslag till åtgärder 
som krävs i förberedelse inför den föreslagna socialtjänstlagen. Under 
arbetets gång gjorde myndighetsutskottet bedömningen att en sådan 
promemoria inte var möjligt att arbeta fram med den tiden som stod till 
förfogande. Regeringen har heller inte under arbetes gång lagt fram en 
proposition och därmed är det okänt vad det blir av betänkandets förslag till 
ny socialtjänstlag. 
 
Myndighetsutskottet har vid sju tillfällen fått information om den föreslagna 
socialtjänstlagen och övriga författningsförslag, samt diskuterat upplevda 
framgångsfaktorer i dagens verksamhet och innebörden av den föreslagna 
lagstiftningen. 
 
Några områden som myndighetsutskottet fått information om och diskuterat 
har varit: 

 Kunskapsbaserad socialtjänst  
 Förtydligat barnperspektiv 
 Förebyggande perspektiv  
 Kvalité inom hela socialtjänsten 
 Individfokus och en lätt tillgänglig socialtjänst 
 Medarbetares kompetens ska tillvaratas i utvecklingsarbete 
 Samverkan internt mellan verksamheter – nya vägar till effektivare 

socialtjänst med ökad kvalité 
 Lagstiftningens förändrade struktur, konstruktion och delegation. 

 
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts sammantagna bedömning är att 
uppdraget är genomfört och kan redovisas till välfärdsnämnden.  
 
 
 
 
 
Maria Kornevik Jakobsson 
Ordförande i välfärdsnämndens myndighetsutskott 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 64        Dnr 2021VFN50 

Tidsbegränsat uppdrag till välfärdsnämndens myndighetsutskott 
gällande framtidens hållbara socialtjänst  

  
I augusti 2020 överlämnade utredningen Framtidens socialtjänst sitt slutbetänkande Hållbar 
socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) till regeringen. Utredningen har arbetat 
fram förslag på en helt ny socialtjänstlag, inklusive förändringsförslag i en mängd andra, till 
socialtjänsten knutna, lagar. För det fall att det föreslagna regelverket träder i kraft finns det 
behov av förberedelser inom kommunens verksamheter. Mot denna bakgrund föreslås 
myndighetsutskottet få i uppdrag att närmare studera utredningens förslag, målsättning och 
nya perspektiv på en framtida socialt hållbar socialtjänst. 
 
 Myndighetsutskottet föreslås arbeta med uppdraget från 1 april 2021 och fram till att 
propositionen är antagen av riksdagen, dock längst till och med 31 december 2022. 
Myndighetsutskottet tillskjuts inga extra medel utan ska arbeta inom den befintliga budgeten 
för politiken. 
 
 Myndighetsutskottet ska arbeta fram en promemoria med redogörelse för gruppens förslag 
till omedelbara åtgärder som krävs i förberedelse inför den föreslagna socialtjänstlagen. Även 
övriga författningsförslag exempelvis hälso- och sjukvårdslagen, ska beaktas i arbetet. 
Promemorian ska även belysa upplevda framgångsfaktorer i dagens verksamhet samt 
uppenbara ändringsbehov utifrån den föreslagna lagstiftningen, för fortsatt utvecklingsarbete. 
 
 Några områden som blir aktuella utifrån den föreslagna lagstiftningen för 
myndighetsutskottet att arbeta med. 

 Kunskapsbaserad socialtjänst 
 Förtydligat barnperspektiv 
 Förebyggande perspektiv 
 Kvalité inom hela socialtjänsten 
 Individfokus och en lätt tillgänglig socialtjänst 
 Medarbetares kompetens ska tillvaratas i utvecklingsarbete 
 Samverkan internt mellan verksamheter – nya vägar till effektivare socialtjänst med 

ökad kvalité 
 Lagstiftningens förändrade struktur, konstruktion och delegation. 

 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från välfärdsnämndens ordförande, 5 februari 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Välfärdsnämnden uppdrar åt myndighetsutskottet att närmare studera slutbetänkandet Hållbar 
socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)samt att arbeta fram en promemoria med 
förslag till åtgärder som krävs i förberedelse inför att ny socialtjänstlag antas av riksdagen i 
enlighet med det förslag som framförs i slutbetänkandet. 
 
 Uppdraget ska redovisas till välfärdsnämnden senast i december 2022. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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