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Yttrande över betänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33)
Bilagor:
Yttrande
Sammanfattning

Ärendebeskrivning
Luleå kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Vård och
omsorgsutredningens slutbetänkande Gör det enklare! Utredningen föreslår
att tolv statliga myndigheter ersätts med fyra nya myndigheter:
Kunskapsmyndigheten, Inspektionen, Infrastrukturmyndigheten samt
Myndigheten för välfärdstrategi. Det viktigaste syftet med förändringen är att
staten ska fungera bättre i förhållande till vården, omsorgen och
medborgarnas behov. Kunskapsutvecklingen och spridningen av ny kunskap
ska bli effektivare och prioriteringar ska fungera bättre. Tillsynen ska bli
effektivare och mer ändamålsenlig. IT- och kommunikationslösningar ska
utvecklas mer samordnat över landet och den övergripande styrningen ska bli
mer långsiktig. Utöver detta innebär förslaget besparingar för staten genom
att de nya myndigheterna kostar mindre än de nuvarande.
Sammanfattning av betänkandet bifogas.

Socialnämndens yttrande
Luleå socialförvaltning ställer sig bakom utredningens förslag om att ersätta
tolv statliga myndigheter med fyra nya myndigheter. Det är bra att skilja
mellan kunskapsförmedling och tillsyn för att få en mer trovärdig och enhetlig
granskning. Socialförvaltningen vill poängtera att tillsynens inriktning har
stor betydelse för socialtjänstens utveckling. De senaste årens fokusering på
handläggning och dokumentation, har lett till nedprioritering av andra
områden som t.ex. uppsökande och förebyggande verksamheter. Tillsynens
nuvarande upplägg med en ökad detaljstyrning har också bidragit till en
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påtaglig byråkratisering av socialtjänsten. Socialförvaltningen önskar sig en
tillsyn som mera systematiskt följer upp lagstiftning och föreskrifter istället för
att i huvudsak vara händelsestyrd.
Då det gäller förslaget om den nya kunskapsmyndigheten välkomnar
socialförvaltningen att kunskapsstyrningen blir mer enhetlig och att
antalet aktörer och uppdrag begränsas. Det behövs överskådlighet och
mer långsiktighet när det gäller olika utvecklingsinitiativ.
Socialnämnden beslutar
-

i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.

Stadsbyggnadskontorets yttrande
Luleå kommun är positiv till förslaget om att bilda fyra nya myndigheter.
Myndigheterna blir dock mycket stora sett till antalet anställda och det gäller
att förhindra uppkomsten av isolerade verksamheter och ”stuprörstänkande”
samt samverkan mellan de fyra myndigheterna. Exempelvis är samordningen
av ANDT-frågorna (alkohol/narkotika/droger och tobak) föreslagen att finnas
inom Kunskapsmyndigheten och tillsynen av ANDT-frågorna inom
Tillsynsmyndigheten. I det praktiska arbetet i en kommun sker tillsyn och
samordning i nära samarbete och därför behöver signalerna från den
nationella nivån vara samstämmiga. Det är också viktigt att ANDT-frågorna
har ett brett perspektiv och inte enbart har fokus på vård och omsorgens
insatser och möjligheter.
Utredningen har fokus på vård och omsorg men en mängd frågor som
myndigheterna har idag är vidare och riktar sig i första hand till helt andra
aktörer i samhället. Detta gäller inte minst folkhälsofrågorna som omfattar

betydligt mer än vad som inryms i vård- och omsorg, exempelvis
samhällsbyggnad och utbildning. Inom folkhälsoområdet har Statens
Folkhälsoinstitut kontaktytor mot stora delar av samhället såväl
internationellt som nationellt på både regional och lokal nivå.
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De har i sitt uppdrag att stödja och bidra till arbete i enlighet med det
övergripande nationella folkhälsomålet med dess elva målområden. Luleå
kommun understryker vikten av att detta förhållande och att dessa uppgifter
inte tappas bort. Folkhälsopolitiken har ett brett samhällsperspektiv och det
behöver beaktas. Även funktionshinderspolitiken bör behandlas på liknande
sätt.
Stadsbyggnadskontoret anser att
-

det breda samhällsperspektivet som folkhälsofrågorna har får inte
tappas bort i de nya myndigheternas uppdrag

-

ANDT-frågornas splittring på olika myndigheter kräver samarbete för
att det ska fungera lokalt samt att frågorna har ett brett perspektiv.

Arbets- och personalutskottet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till socialnämndens och
stadbyggnadskontorets yttranden.

Proposition
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag under proposition och finner
att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar bifalla yttranden enligt socialnämnden och
stadsbyggnadskontoret.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
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Kommunstyrelsens beslut
Luleå kommun avger yttrande över betänkandet Gör det enklare!
(SOU 2012:33) enligt socialnämndens och stadsbyggnadskontorets
yttranden.
_____

Beslutsexpediering
Socialdepartementet, Socialnämnden, Stadsbyggnadskontoret
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