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Sammanfattning

Översynen av och förslaget om en ny socialtjänstlag välkomnas. Inriktningen att åstadkomma en
mer lättillgänglig socialtjänst som kan erbjuda rätt hjälp i rätt tid ligger i linje med den utveckling
av verksamheten som arbetsmarknads- och socialförvaltningen redan genomför. Särskilt
välkommet är förstärkningen av barnrättsperspektivet samt förslaget om att kunna tillhandahålla
insatser utan föregående individuell behovsprövning.
När det gäller förslag som berör uppföljning, kunskapsbaserad socialtjänst och nationell statistik
behöver det tas ett mer samlat ansvar och grepp om frågorna på nationell nivå för att ge
kommunerna rätt stöd och förutsättningar att leva upp till lagstiftarens intentioner. Flera av
förslagen bedöms vara ambitionshöjande och kostnadsdrivande för kommunerna initialt, även
om de på längre sikt kan ge kvalitetsförbättringar som beräknas bli självfinansierande. Resurser
behöver tillföras kommunerna för att intentionerna i den nya socialtjänstlagen ska kunna
efterlevas på ett sätt som leder till avsedda förbättringar.
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Hållbar socialtjänst
– En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-11-24
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-12-02
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-12-17
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Stadskontoret har tillskrivit Arbetsmarknads- och socialnämnden att yttra sig angående Remiss
från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Även
Funktionsstödsnämnden och Hälsa-, vård och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig kring
betänkandet.
Redogörelsen för förslagen följer betänkandets struktur och avsnitt. Förslagen under respektive
avsnitt presenteras i punktform med en kort sammanfattning av skälen till förslagen.
Redogörelsen är inte heltäckande utan ett urval har gjorts avseende huvudförslagen och det som
bedöms mest relevant.

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag
Utredningens syfte och arbete
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra en översyn av
socialtjänstlagen (SoL) (2001:453), 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.
Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag beträffande socialtjänstlagens struktur och
konstruktion, tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst, en hållbar socialtjänst
som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och minskar behovet av individuella
insatser samt socialtjänstens uppdrag. Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar
effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar. Lagstiftningen ska
ge utrymme att ta tillvara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheten och att
fokusera på kärnverksamheten. De förslag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan
att leda till ökade kostnader för stat eller kommun.
Utredningen överlämnade den 24 april 2018, på eget initiativ, delbetänkandet Ju förr desto bättre –
vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32). Därefter fick utredningen två tilläggsdirektiv
som handlar om uppdrag att se över barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen, analysera huruvida
en särlagstiftning för äldre är motiverat samt att se över socialnämndens möjlighet att delegera
beslutanderätt i ärenden som rör lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utredningen lämnades
den 3 augusti 2020.
Utredningen har lämnat några frågor utan ställningstaganden eller utredningsunderlag, bland
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annat uppdraget att se över om det finns behov av att införa ett krav på socialt ansvarig
samordnare. Utredningen har också avgränsat sig från frågan om samverkan mellan huvudmän,
då det konstaterats att problemen med samverkan är svåra att lösa genom reglering. Att
kommuner, regioner och andra huvudmän ska samverka framgår redan av lagen. På vilket sätt,
och hur, har utredningen inte ansett vara en fråga att lösa inom ramen för lagstiftningen.
4 En ny socialtjänstlag
Lagens struktur och konstruktion

Förslag:
 En ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen.
För att göra lagen mer pedagogisk och överblickbar har lagen delats in i avdelningar. Det
underlättar även vid införandet av nya bestämmelser.
Utredningens ambition har varit att lagen i större utsträckning ska återfå karaktären av ramlag.
Som ett led i detta föreslår utredningen att nuvarande gruppindelning ska tonas ner. För att
skapa en ökad jämlikhet mellan grupper och minska lagens detaljeringsgrad föreslås att vissa
bestämmelser som i dag enbart gäller för särskilda grupper ska gälla alla.
5 Lagens tillämpningsområde
Förslag:
 En bestämmelse införs som anger vad som avses med socialtjänst. Detta dels för att
ringa in de verksamheter som ska omfattas av lagen, bland annat vad gäller vetenskap
och beprövad erfarenhet, kvalitet och uppföljning samt handläggning och
dokumentation, dels för att göra den nya socialtjänstlagen lättare att förstå.
Det framgår inte i nuvarande lagstiftning vad som avses med socialtjänst trots att begreppet är
centralt för att avgränsa lagens tillämpningsområde.
Med socialtjänst avses i den nya bestämmelsen verksamhet som bedrivs med stöd av
socialtjänstlagen, LVU eller LVM samt annan verksamhet som enligt lag eller förordning ska
bedrivas av socialnämnd eller Statens institutionsstyrelse. Som socialtjänst ska inte räknas sådan
verksamhet som Statens institutionsstyrelse bedriver med stöd av skollagen (2010:800) eller
förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda
ungdomshem. Som socialtjänst räknas inte heller tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) utövar med stöd av socialtjänstlagen. Skulle det i annan lag eller förordning finnas
avvikande bestämmelser för sådan verksamhet i socialtjänstlagen som definieras som socialtjänst
så tillämpas de avvikande bestämmelserna.
6 En mer enhetlig begreppsanvändning
Förslag:
För att göra begreppsanvändningen mer enhetlig ska begreppet insatser användas genomgående
i lagen. Begreppet ”stöd och hjälp” och ”sociala tjänster” ersätts med begreppet insatser.
Begreppet ”öppna insatser” i 3 kap. 6 a § SoL förs inte över till den nya lagen. För att
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innebörden av begreppet ska vara tydligt föreslår utredningen att det i lagen ska anges att
socialnämnden ska erbjuda insatser i form av rådgivning, omsorg, vård, stöd och annan hjälp till
enskilda som behöver det.
Begreppet service förs inte över till den nya lagen. Det innebär bland annat att särskilda
boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd i den nya lagen i
stället benämns ”särskilda boendeformer för äldre personer som behöver omvårdnad och
särskilt stöd”. Bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättningar benämns i
den nya lagen ”bostäder med särskilt stöd” för personer med funktionsnedsättning.
7 Socialtjänsten mål
Socialtjänstlagen har utformats med syftet att den ska vara en målinriktad ramlag.
Socialtjänstlagens inledande målbestämmelse avser alla verksamheter inom socialtjänsten oavsett
om det gäller arbete på samhälls-, grupp- eller individnivå.
Jämställdhet som mål

Förslag:
 Socialtjänstlagens nuvarande målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten,
utöver jämlika, även ska främja människornas jämställda levnadsvillkor.
För att det nya målet ska ge förändring även i det dagliga mötet mellan den enskilde och
professionella inom socialtjänsten föreslås regeringen ge lämplig myndighet i uppdrag att göra en
fördjupad beskrivning och analys av aspekter av genusbias inom socialtjänstens område1.
Ett förebyggande perspektiv

Förslag:
 Det ska i socialtjänstlagen anges att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv.
Målet är att perspektivet ska genomsyra hela socialtjänstens verksamhetsområde och på
samtliga nivåer; samhälls-, grupp- och individnivå och tillämpas av beslutsfattare och
yrkesverksamma inom alla socialtjänstens verksamheter.
Genom att uppmärksamma risker och även behovet av tidiga, förbyggande och rehabiliterande
insatser kan socialtjänstens arbete ge positiva effekter för såväl de personer som berörs som för
kommunens resurser.
En lätt tillgänglig socialtjänst

Förslag:
 En bestämmelse föreslås som ger tillgänglighetsbegreppet en generell betydelse för
socialtjänstens verksamhet, som kompletterar befintliga regler avseende tillgänglighet i
form av god förvaltning och fysisk tillgänglighet till lokaler.
Socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig.
1

https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/bemotande-i-vard-och-omsorg/bemotande-i-vard-ochomsorg-genusperspektiv/genusforskning/
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Bestämmelsen anger en övergripande inriktning för hur socialtjänsten ska planeras och utformas
när det gäller den enskildes möjligheter till kontakt med verksamheten. En lätt tillgänglig
socialtjänst gör det enkelt för människor att få information om verksamheten – inklusive egna
rättigheter – samt att ta och ha kontakt med den.
8 Lagens indelning i olika grupper
Förslag:
 De särskilda bestämmelserna om olika grupper ska finnas kvar, men att de ska
struktureras på ett sätt som tydliggör vikten av helhetssyn och inriktningen på personers
individuella behov och förutsättningar. Undantag görs för de särskilda bestämmelserna
om barn. Denna strukturella förändring innebär följande:
– nuvarande 5 kap. SoL där bestämmelser som avser olika grupper
samlats, utgår ur lagen,
– vissa bestämmelser som avser grupper görs generellt tillämpliga
för alla personer som exempelvis har en viss typ av insats,
– andra bestämmelser formuleras som preciserade uppgifter för
Socialtjänsten, inte som särskilda bestämmelser för vissa grupper,
– några bestämmelser kvarstår i nuvarande lydelse men placeras i
kapitel med inriktning på socialtjänstens verksamhet, och
– bestämmelser som avser barn och unga samlas i en egen avdelning.
Vidare föreslås vissa språkliga förändringar. Bland annat utgår den kategoriserande termen
”missbrukare” ur socialtjänstlagen. I stället ska det hänvisas till missbruks- och beroendevård.
Utredningen har övervägt att ta bort merparten av de särskilda bestämmelser som gäller för olika
grupper, för att tydliggöra lagens karaktär av ramlag. Principiellt har intresset för en sådan
förändring varit stort från flera av de aktörer som utredningen haft kontakt med. Samtidigt har
det framkommit oro för hur det skulle påverka den enskildes möjligheter att hävda sina
rättigheter och förstå socialtjänstens skyldigheter.
9 Samhällsplanering
Förslag:
 2 kap 3§ plan- och bygglagen kompletteras med ett krav på att kommunen vid sin
planläggning ska ta hänsyn till sociala aspekter. Den föreslagna bestämmelsen är ett
komplement till den bestämmelse i socialtjänstlagen som reglerar socialnämndens
medverkan i samhällsplaneringen.


För att tydliggöra kommunens ansvar och förstärka socialnämndens medverkan i
samhällsplaneringen föreslår utredningen att det i plan- och bygglagen regleras att
översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala
miljön.

Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen handlar främst om att påverka den
platsspecifika stadsplaneringen av befintliga eller nya områden. Den fysiska miljön påverkar den
sociala miljön som i sin tur påverkar de människor som bor där. Genom bestämmelserna om
socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen ska socialtjänsten ges möjlighet att förebygga
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sociala problem och svårigheter på en övergripande nivå.

10 Planering av insatser
Kommunen ska planera sina insatser

Förslag:
 Kommunen ska planera sina insatser för enskilda. Kommunen ska då särskilt beakta
behovet av tidiga och förebyggande insatser. I planeringen ska kommunen, vid behov,
samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.
Kommunen har i nuvarande socialtjänstlag ett ansvar för att planera sina insatser för äldre och
personer med funktionsnedsättning. Ansvaret föreslås vidgas till att avse alla enskilda.
Kommunernas planering av insatser är en förutsättning för att enskilda ska kunna få de insatser
de har rätt till. Planeringen ska avse det övergripande behovet av olika insatser i kommunen och
inte insatser i det enskilda fallet.
Planeringen bör knytas an till socialtjänstens förebyggande perspektiv, målet om en lätt
tillgänglig socialtjänst och till en förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Kommunen bör alltid överväga hur insatserna ska tillhandahållas och om det kan finnas fördelar
med att tillhandahålla insatserna utan föregående behovsprövning.
Bestämmelser om särskild avgift upphävs

Förslag:
 Bestämmelserna om särskild avgift i nuvarande 16 kap 6a-e §§ SoL upphävs.


Tiden för rapportering av ej verkställda beslut, enl. nuvarande 16 kap 6f § tredje stycket
och 6h § tredje stycket SoL, förlängs från en gång i kvartalet till en gång var sjätte månad.

Av utvärderingar framkommer att orsakerna till att beslut av kommuner inte verkställs framför
allt är problem med resurser och bristande planering. Problemet kan lösas på ett bättre sätt än
med sanktionsavgifter. Kommunernas ansvar för planering utvidgas och tillsynsmyndigheten kan
med stöd av det vanliga granskningsinstitutet granska och ingripa mot de kommuner som inte
planerar sina insatser eller verkställer beslut inom skälig tid.
Socialnämndens rapporteringsskyldighet är en viktig förutsättning för kommunens planering av
insatser och för tillsynsmyndighetens möjlighet till kontroll. De beslut som inrapporteras ska
fortsatt avse beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutet. Utredningen bedömer
att föreslagen förändring inte påverkar rättssäkerheten för den enskilde, men frigör tid för
socialtjänsten.
11 Kvalitet inom socialtjänsten
Krav på god kvalitet
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Bestämmelsen i nuvarande 3 kap 3§ SoL omformuleras till att ange att verksamhet inom
socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Tidigare formulering angav att insatser ska vara av
god kvalitet.



Bestämmelsen i nuvarande 3 kap 3a § SoL omformuleras till att ange att socialnämnden
ansvarar för att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och
missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet. Bestämmelsens nuvarande
begränsning till verksamhet rörande barn och unga tas således bort.



Bestämmelsen i nuvarande 14 kap 2 § - som anger att var och en som fullgör uppgifter
inom socialtjänsten eller SIS ska medverka till att verksamheten som bedrivs och
insatserna som genomförs är av god kvalitet – omformuleras så att det anges att
personalen ska medverka till att verksamheten är av god kvalitet.

Begreppet ”insatser” i den nya lagen föreslås vara ett övergripande begrepp som avser de
insatser som socialnämnden ska erbjuda i form av rådgivning, omsorg, vård, stöd och annan
hjälp. Med denna betydelse blir nuvarande reglering av kravet på kvalitet snävare än avsett. För
att bibehålla bestämmelsens omfattning ändras begreppet ”insatser” till ”verksamhet”, som avser
alla åtgärder och aktiviteter som socialnämnden genomför, däribland insatser.
Socialnämndens arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden och risker för
missförhållanden är viktigt och en del av socialnämndens kvalitetsarbete. Ska detta arbete lyftas
fram i socialtjänstlagen bör bestämmelsen inte begränsas till vissa grupper.
Personalen är avgörande för en socialtjänst av god kvalitet. Befintliga bestämmelser förs samman
i socialtjänstlagens kapitel om kvalitet och den senare bestämmelsen omformuleras.
12 God kvalitet förutsätter uppföljning
Förslag:
 Bestämmelsen i nuvarande 3 kap 3§ tredje stycket SoL om att kvaliteten i verksamheten
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras kompletteras med ett uttryckligt
krav på uppföljning.


Regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att lämna förslag till hur stödet till
systematisk uppföljning inom socialtjänsten kan utvecklas. Förslaget bör tas fram i nära
samarbete med kommunernas regionala samverkans- och stödstrukturer och SKR.

Uppföljning är en förutsättning för att säkerställa god kvalitet i socialtjänsten och för att få
underlag till kunskaps- och verksamhetsutveckling. IVO:s tillsyn visar att det fortfarande finns
brister i uppföljningen samt indikationer på att kvalitetsarbetet inte fungerar tillfredställande. Av
öppna jämförelser att uppföljning inte används för att utveckla och förbättra verksamheten i
särskilt stor utsträckning. Kompletteringen tydliggör lagstiftarens intentioner.
13 Betydelsen av ett gott bemötande
Förslag:
 Det ska anges i socialtjänstlagen att enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt utifrån
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sina förutsättningar och behov.
Bemötandet har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet och för den enskildes
upplevelse. Att den enskildes kontakter med socialtjänsten som myndighet, enligt
förvaltningslagen, ska vara smidiga och enkla, och att den enskilde ska få hjälp att ta till vara sina
intressen, är inte tillräckligt för att socialtjänsten ska beakta bemötande som en central
kvalitetsaspekt i alla delar av sitt arbete.
14 En kunskapsbaserad socialtjänst
Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet

Förslag:
 En ny bestämmelse införs i SoL om att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.


Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att utreda hur man kan säkerställa en
fungerande och effektiv kunskapsstyrning som säkerställer samarbete mellan
kommunerna och mellan kommunerna och staten.

Behovet av ett långsiktigt utvecklingsarbete för en kunskapsbaserad socialtjänst, samt att
intresset för frågan bland ansvariga nämndpolitiker är lågt, talar för att det inte är tillräckligt med
exempelvis överenskommelser och specialdestinerade statsbidrag. I de dialoger som förts med
förtroendevalda, SKR och andra intresseorganisationer, professioner och forskare har det också
framkommit att sådana åtgärder inte anses tillräckliga.
I nuvarande 3 kap. 3 § SoL anges tre typer av kvalitetskrav för socialtjänstens verksamhet:
insatsernas kvalitet, personalens kompetens samt att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska
säkras. Även bästa tillgängliga kunskap bör utgöra ett kvalitetskrav. En fungerande
kunskapsstyrning är en förutsättning för god kvalitet och för att utveckla och upprätthålla en
kunskapsbaserad socialtjänst.
Professionens roll

Förslag:
 Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att göra en översyn av professionens
roll och den nuvarande beslutsordningen inom socialtjänstens område.
Utredningen har inte haft i uppdrag att se över beslutsordningen och det har inte heller varit
möjligt att inom ramen för utredning föreslå eventuella förändringar. Samtidigt konstateras att
beslutsordningen är av betydelse när det gäller frågor om kvalitetsutveckling och rättssäkerhet. I
en sådan översyn som föreslås bör även ingå att ta ställning till vilken behörighet som eventuellt
ska krävas för att fatta olika beslut inom socialtjänsten.
15 Nationell statistik
Ny lag om socialtjänstdataregister
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Förslag:
 Det införs en ny lag om socialtjänstdataregister.
 Den nya lagen om socialtjänstdataregister ska innehålla bestämmelser om dataregister
över socialtjänsten och sådan verksamhet som bedrivs med stöd av LSS. Socialstyrelsen
ska få utföra automatiserad behandling av personuppgifter i socialtjänstdataregister.
Socialstyrelsen ska vara personuppgiftsansvarig.
 Personuppgifter i ett socialtjänstdataregister ska få behandlas för framställning av
statistik. Personuppgifter ska också få behandlas för uppföljning och utvärdering,
forskning inom socialtjänsten och sådan verksamhet som bedrivs enl. LSS och
utlämnande till den som ska använda uppgifterna för något av dessa ändamål.
Personuppgifter i socialtjänstdataregister ska inte få användas för några andra ändamål.
 Förslag om vilka kategorier av uppgifter som får behandlas.
 Socialstyrelsen ska för framställning av statistik få hämta personuppgifter till register
genom samkörning. Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten eller enl. LSS ska
lämna uppgifter till socialtjänstdataregistret.
Ett viktigt underlag för en kunskapsbaserad socialtjänst är bästa möjliga kunskap i form av data.
För att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst är kommunerna i behov av nationellt stöd.
Redan i dag framställer Socialstyrelsen nationell statistik, ofta i dialog och samverkan med SKR,
som ger stöd till beslutfattare och professioner.
Den nationella statistiken för socialtjänsten bedöms brista i många hänseenden. För att kunna
bedöma vilka utfall olika insatser har, krävs att Socialstyrelsen får samla in bland annat uppgifter
om orsak till insats eller utebliven insats, aktivitet, samt resultat. I syfte att skapa långsiktiga och
stabila förutsättningar behöver den nationella officiella statistiken inom socialtjänsten stärkas och
utökas till att i större utsträckning motsvara de förutsättningar som finns inom hälso- och
sjukvården.
16 Insatser efter behovsprövning – rätten till bistånd
Förslag:
 Den nuvarande biståndsbestämmelsen i 4 kap 1§ första stycket SoL delas upp i två
bestämmelser: en som reglerar bistånd för livsföringen och en som reglerar ekonomiskt
bistånd.
 Begreppet ”skäliga levnadsförhållanden” ska ersätta ”skälig levnadsnivå” i den
bestämmelse som reglerar rätten till bistånd för livsföringen.
För att göra lagstiftningen tydligare, bättre anpassad efter förutsättningarna för olika typer av
bistånd och lättare att ändra vid kommande översyner föreslås den nuvarande
biståndsbestämmelsen delas. De insatser som ingår i bistånd för livsföringen avser individuella
behov av stöd, omsorg och vård i den dagliga livsföringen till den enskilde. Det gäller också när
insatserna omfattar ett materiellt stöd med exempelvis välfärdsteknik.
Vid bistånd för livsföringen anser utredningen att ”levnadsförhållanden” är ett mer
ändamålsenligt begrepp än ”levnadsnivå”. Levnadsförhållanden syftar på förhållanden som är
viktiga för den enskildes sammantagna livssituation i stället för en viss nivå som kan mätas och
jämföras. Därmed tydliggörs vikten av att biståndet ges utifrån individuella behov.
17 Insatser utan behovsprövning
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Förslag:

 Det införs en ny bestämmelse som anger att socialnämnden får tillhandahålla insatser
utan föregående individuell behovsprövning.
 Följande insatser får inte tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning:
- Kontaktperson, kvalificerad kontaktperson och kontaktfamilj
- Vård i familjehem
- Vård i sådana hem som avses i 12 § LVU, 22 och 23 §§ LVM
- Vård av barn i jourhem, stödboende, eller andra hem för vård eller boende än sådana som
avses i punkten ovan
- Stadigvarande plats i sådant boende som avses i 8 kap 4 eller 7§ eller
- Ekonomisk hjälp
 Socialtjänsten får även utan vårdnadshavarens samtycke tillhandahålla insatser utan
föregående individuell behovsprövning till barn som fyllt 15 år.
 Den som genomför insatser utan föregående individuell behovsprövning ska informera
om möjligheten att ansöka om bistånd enligt SoL. Informationen ska lämnas till enskilda
som vänder sig till verksamheten, på lämpligt sätt och i lämplig utsträckning.
 Bestämmelsen i nuvarande 11 kap 5§ SoL omformuleras till att ange att handläggningen
av ärenden som rör enskilda samt genomförande av insatser ska dokumenteras. En ny
bestämmelse införs som anger att skyldigheten att dokumentera inte gäller uppgifter om
enskildas personliga förhållanden vid genomförande av rådgivning. En ny bestämmelse
införs som anger att socialnämnden, om det finns särskilda skäl, får bestämma att
uppgifter om enskildas personliga förhållanden inte ska dokumenteras vid genomförande
av en insats utan föregående individuell behovsprövning
 Bestämmelsen i 12 kap 1§ förordningen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten omformuleras till att ange att en kommunal myndighet ska få behandla
personuppgifter för handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av
insatser enl. SoL och servicetjänster enl. 2 kap 7§ lagen om vissa kommunala
befogenheter.
 Bestämmelsen i nuvarande 4 kap 2a § SoL som bland annat anger att socialnämnden får
erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning upphävs.
Kommunerna behöver kunna erbjuda insatser på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt.
Framtida utmaningar, såsom den demografiska utvecklingen, oförutsedda händelser i Sverige
och omvärlden samt begränsade resurser, förutsätter att kommunerna kan anpassa verksamheten
efter ändrade förhållanden, lokala förutsättningar och behov samt att de kan utveckla nya
verksamheter och samarbetsformer.
Dagens regelverk lämnar mycket litet utrymme att erbjuda insatser på något annat sätt än efter
utredning och behovsprövning. Inom flera verksamheter är det viktigt att socialtjänsten når den
enskilde just när han eller hon är motiverad att ta emot hjälp. Det gäller inte minst till exempel
barn och unga som utsätts för våld eller hedersförtryck, kvinnor som utsätts för mäns våld
liksom män som slår kvinnor. Andra exempel är personer med missbruk, personer som vill
lämna en kriminell livsstil eller personer med en psykisk funktionsnedsättning.
Bestämmelsen om att kunna tillhandahålla insatser utan behovsprövning är ett komplement till
rätten till bistånd enligt nuvarande 4 kap. 1 § SoL. Den enskilde kan alltid ansöka om
motsvarande insats vilket den enskilde ska informeras om. Vissa insatser undantas från
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möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning.
Genomförande av insatser utan behovsprövning omfattas av socialtjänstlagens krav på
dokumentation. Undantag från dokumentation i fråga om enskilds personliga förhållanden ska
kunna beslutas av socialnämnden i fråga om specifika insatser om det finns särskilda skäl, till
exempel om anonymitet är en förutsättning för att insatsen ska nå sin målgrupp.
Befogenheten att erbjuda insatser utan behovsprövning bör följas upp och utvärderas på
nationell nivå.
Stöd för utvecklingen av en hållbar socialtjänst

Förslagen om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och vara lätt tillgänglig är
grundläggande för en hållbar socialtjänst. För att förslagen ska ha avsedd effekt och leda till
varaktig förändring krävs att kommunerna utvecklar nya arbetssätt och metoder, som
systematiskt följs upp och ger underlag för en kunskapsbaserad och mer hållbar socialtjänst.
Utredningen bedömer att kommunerna behöver stöd i denna omställning och föreslår att
regeringen bör ingå en överenskommelse med SKR i syfte att stödja kommunerna att utveckla
nya arbetssätt och metoder med anledning av utredningens förslag om en hållbar socialtjänst.
18 Utformning av insatser
Förslag:
 Bestämmelsen i nuvarande 4 kap 1§ fjärde stycket SoL omformuleras till att ange att
insatser ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt
liv.
 Bestämmelsen i nuvarande 5 kap 4§ första stycket SoL utvidgas till att gälla alla enskilda,
inte bara äldre. Således ska insatser som syftar till att tillgodose den enskildes personliga
behov utformas så att de stärker de enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande.
 Bestämmelsen i nuvarande 5 kap 5§ fjärde stycket SoL utvidgas till att gälla alla enskilda,
inte bara äldre personer. Den enskilde ska så långt det är möjligt, kunna välja när och hur
insatser i boendet ska ges.
Bestämmelser om att främja möjligheterna till ett självständigt liv finns för biståndsinsatser, men
är motiverade också för insatser som ges utan föregående individuell behovsprövning.
Möjligheterna att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande ingår i äldreomsorgens värdegrund
i nuvarande 5 kap. 4 § första stycket SoL. Bestämmelsen föreslås omfatta alla enskilda, inte bara
äldre.
Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet
(nuvarande 1 kap. 1 § SoL) och socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och
genomföras tillsammans med honom eller henne (nuvarande 3 kap. 5 §). Ett förtydligande av
äldre personers inflytande över insatsernas utformning och genomförande har redan gjorts i
socialtjänstlagen. Bestämmelsen föreslås nu omfatta alla enskilda. Detta gäller även
bestämmelsen i nuvarande 5 kap. 5 § fjärde stycket SoL avseende stöd och hjälp i boendet.
19 Förtydligat barnrättsperspektiv
Barnets rättigheter enligt barnkonventionen
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Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, men den ratificerades redan år 1990.
I och med ratificeringen har riksdag och regering förbundit sig att se till att den nationella
lagstiftningen stämmer överens med de åtaganden som följer av konventionen.
Barnkonventionen har i vissa delar införlivats i svensk rätt genom transformering. I andra delar
har detta inte varit nödvändigt, eftersom det ansetts råda normharmoni. Transformering kräver
successiv och kontinuerlig anpassning av nationell lagstiftning.
Barnets bästa

Förslag:
 Bestämmelsen om barnets bästa i nuvarande 1 kap 2§ första stycket SoL omformuleras
till att ange att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms
vara barnets bästa. Det införs en kompletterande bestämmelse som anger att vid
bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter.
I den nya översättningen av artikel 3 i barnkonventionen lyfts bedömningen av barnets bästa
fram tydligare än tidigare. Att det ska göras en bedömning framgår även uttryckligen av
barnrättskommitténs allmänna kommentarer om hur konventionen ska tolkas samt av
förarbetena till socialtjänstlagens reglering av barnets bästa. Detta behöver därför tydliggöras i
bestämmelsen.
Barnets rätt till information
Förslag:

 Bestämmelsen om barns rätt till information i nuvarande 11 kap 10§ första stycket SoL
kompletteras med en bestämmelse om att informationen ska anpassas till barnets ålder,
mognad och hans eller hennes individuella förutsättningar. Den som lämnar
informationen ska så långt det är möjligt försäkra sig om att barnet har förstått
informationen.

Barnets rätt till information är en förutsättning för att han eller hon ska kunna uttrycka sina
åsikter, vara delaktig och få inflytande. För att barnet ska ha nytta av den information som
lämnas och kunna ta ställning till den är det en förutsättning att barnet förstår informationen.
Först då kan artikel 3 och 12, om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals, få genomslag
i praktiken. Trots att det framgår av förarbetena till nuvarande 11 kap. 10 § första stycket SoL att
hänsyn ska tas till barnets ålder, mognad och individuella förutsättningar när informationen
lämnas, visar flera rapporter på området att barn ändå inte är fullt delaktiga vid
förhandsbedömningar, utredningar och under insatser.
Barnets rätt att framföra sina åsikter

Förslag:
 Bestämmelsen i nuvarande 11 kap 10 § första stycket tredje meningen SoL – som anger
att om barnet inte framför sina åsikter ska hans eller hennes inställning så långt det är
möjligt klarläggas på annat sätt – ska upphävas.
Av nuvarande 11 kap. 10 § första stycket tredje meningen SoL följer att om ett barn inte vill
framföra sina åsikter så ska dess åsikter klarläggas på annat sätt. Någon motsvarande
bestämmelse finns inte i barnkonventionen. Däremot anger artikel 12 i barnkonventionen
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att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet och att hänsyn ska
tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. Om barnet väljer att inte framföra
några åsikter ska detta respekteras och inte klarläggas på annat sätt.
Samtal med barn

Förslag:
 Ett barn ska få höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är
närvarande inför ett beslut om att inleda eller inte inleda en utredning. Barnets
vårdnadshavare ska, om inte särskilda skäl talar mot det, genast underrättas om att barnet
har hörts.
I artikel 12 i barnkonventionen anges att ett barn ska beredas möjlighet att höras i alla
domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet. Det finns ingen nedre
åldersgräns för detta. Utifrån gällande regelverk kan ett barn förhindras av sina vårdnadshavare
att tala med socialtjänsten under förhandsbedömningen.
Det bedöms vara av stor vikt att stärka barns rätt att komma till tals även under
förhandsbedömningen, och angeläget att skapa bättre förutsättningar för socialtjänsten att
skydda och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa. Ett sådant samtal syftar enbart till
att socialnämnden ska kunna bedöma om en utredning ska inledas eller inte.
Barnets kontakt med föräldrar och syskon och andra närstående
Förslag:

 Socialnämnden ska i fråga om barn som vårdas i familjehem, annat enskilt hem,
stödboende eller HVB, arbeta för att de ges möjlighet till kontakt med föräldrar, syskon
och andra närstående.
 Socialnämnden ska i fråga om barn som vårdas i familjehem, annat enskilt hem,
stödboende eller HVB, särskilt uppmärksamma barnets eller den unges relationer till
föräldrar, syskon och andra närstående.
Att barn har rätt till samhörighet med föräldrar, anhöriga och andra närstående innebär att det är
barnets rätt till kontakt som står i centrum. Det är barnets bästa som ska vara avgörande.
Kontakten mellan syskon kan ha stor betydelse för placerade barn genom att skapa kontinuitet i
en instabil situation samt vara ett stöd när placeringen upphör.
Tidigare utredningar har visat att det behövs ett förtydligande vad gäller det placerade barnets
rättigheter till kontakt med syskon och föräldrar. I artikel 9.3 i barnkonventionen anges att
konventionsstaterna ska respektera rätten för det barn som är skilt från den ena eller båda
föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med
båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.
Uppföljning av ett barns situation

Förslag:
 Bestämmelsen i nuvarande 11 kap 4c § SoL ändras så att uppföljning av ett barns
situation – när en utredning avslutas utan beslut om insats – istället för efter två månader
ska avslutas senast sex månader från det att utredningen avslutats. Motsvarande ska gälla
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vid uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i ett familjehem eller HVB
har upphört. Uppföljningen av barnets situation ska då avslutas senast sex månader efter
att placeringen upphört.
Socialnämnden får enligt nuvarande 11 kap. 4 a–b §§ SoL besluta om uppföljning av ett barns
situation, dels när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutas utan beslut
om insats, dels efter det att en placering i ett familjehem eller HVB har upphört. En
förutsättning är att barnet, utan att förhållanden som kan föranleda ett beslut om tvångsvård
enligt LVU föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke
till en sådan åtgärd saknas.
Vid ett beslut om uppföljning avgör nämnden hur länge den ska pågå och hur den ska
genomföras. Uppföljningen måste avslutas senast två månader från det att den utredning som
gäller barnets behov av stöd och skydd har avslutats, eller från det att placeringen har upphört.
Syftet är att socialnämnden ska kunna följa utvecklingen för barnet, vilket förutsätter att det
finns tillräcklig tid för förändring. Ur det perspektivet är två månader förhållandevis kort tid och
utredningen anser att nämnden bör kunna följa utvecklingen under ytterligare en tid.
Frågan om barnombud bör utredas vidare

Förslag:
 Regeringen föreslås tillsätta en utredning med uppdraget att utreda behovet av och
förutsättningarna för oberoende barnombud.
Barn som befinner sig i en utsatt situation kan vara beroende av att den myndighet de har
kontakt med säkerställer hans eller hennes rättigheter i sin verksamhet, men i praktiken kan det
vila på barnet självt att tillvarata sina rättigheter. Utredningen anser att det som lyfts fram av
barnrättsorganisationerna samt det som framkommit i tidigare statliga utredningar pekar på att
det finns ett behov av att utreda om ett barnombud skulle kunna bidra till att barn i kontakten
med socialtjänsten känner sig mer delaktiga och lyssnade på.
Tiden för gallring och sekretess för barnakter bör ses över

Förslag:
 Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över bestämmelserna om
gallring i fråga om barnakter. Vid en sådan utredning bör övervägas om tiden för
sekretess ska förlängas.
I ärenden som rör barn har gallringsreglerna kommit att ifrågasättas, inte minst med anledning
av Vanvårdsutredningen (SOU 2011:61). Nuvarande gallringsregler innebär att barn senare i livet
inte har möjlighet att få insyn i de kontakter som varit med socialtjänsten under uppväxten, om
inte barnet varit placerat utanför det egna hemmet eller varit aktuellt i ärenden om adoption och
faderskap. Enligt representanter för arkivsektorn har barnakterna ett stort värde för individen
och bör bevaras.
Nuvarande gallringsbestämmelser kan göra det svårt för socialtjänsten att vid utredning av barn
få en helhetsbild av dess tidigare förhållanden. Gallring kan även försvåra kvalitativ forskning
som skulle kunna bidra till bättre åtgärder för barn i framtiden. Möjligheten och lämpligheten av
ändrad tid för gallring eller ytterligare bevarande av barnakter behöver ses över och övervägas.
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20 Äldreomsorgens reglering
Utredningen har haft i uppdrag att se över och analysera om en särreglering av äldreomsorgen
och övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre är motiverad. För den socialt
inriktade äldreomsorgen finns det enligt utredningen flera fördelar med en fortsatt reglering i
socialtjänstlagen.
En särskild äldreomsorgslag kommer inte att ändra förutsättningarna för en sammanhållen vård
och omsorg om den inte också omfattar bestämmelser för hälso- och sjukvården. Det behövs ett
fortsatt arbete för att se över hur lagstiftningen kan stärka både den sociala omsorgen för äldre
personer och deras tillgång till en sammanhållen vård och omsorg med utgångspunkt i
socialtjänstlagen och lagstiftningen för hälso- och sjukvården.
21 Samverkan mellan kommuner


En ny bestämmelse införs i socialtjänstlagen som anger att bestämmelser om att en
kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en
annan kommun eller en annan region (avtalssamverkan) finns i 9 kap. 37 §
kommunallagen.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som underlättar samverkan mellan kommuner.
När utredningen fick sitt uppdrag år 2017 fanns en bestämmelse i 2 kap. 5 § SoL som angav att
kommunen fick sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom
socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning fick dock inte överlämnas till andra
juridiska personer eller enskild individ.
Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till avtalssamverkan mellan kommuner i 9 kap. 37 §
kommunallagen (2017:725), förkortad KL. Enligt bestämmelsen får kommuner och regioner
ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller
en annan region (avtalssamverkan). En möjlighet infördes för kommunerna att vid sådan
avtalssamverkan också delegera beslutsfattande till en anställd i den andra kommunen. I och
med detta ändrades även lydelsen av 2 kap. 5 § SoL till att utöver avtalssamverkan enligt 9 kap.
37 § KL får en kommun sluta avtal med en enskild person (fysisk eller juridisk) om att utföra
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får
inte överlämnas. Möjligheten och förutsättningarna för kommuner att samarbeta och samverka
har därmed stärkts och inga ytterligare ändringar föreslås.
22 Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelning mellan kommunerna
Förslag:



Den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt eller annars har sin starkaste
anknytning (bosättningskommunen) ska som huvudregel vara ansvarig för insatser enligt
socialtjänstlagen. Om behov av insatser uppkommer under en tillfällig vistelse i en
kommun, ansvarar den kommunen (vistelsekommunen) för insatser i akuta situationer.
Vistelsekommunen ansvarar även för andra insatser till den enskilde, om det inte står
klart att en annan kommun är ansvarig.
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Bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 4 § socialtjänstlagen omformuleras till att ange att en
kommun som inlett utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd
eller stöd är skyldig att slutföra denna och fatta beslut i ärendet även om barnet byter
kommun. Detsamma gäller om en utredning inletts och ärendet avser vård på grund av
missbruk eller beroende. Den nya kommunen är skyldig att på begäran bistå med den
utredning som kan behövas för att fatta beslut i ärendet. Ansvaret att slutföra en
utredning gäller dock inte om den nya kommunen samtycker till att ta över utredningen
av ärendet eller om ärendet annars flyttas över. Begreppet ”vård och andra åtgärder”
ersätts av ”fortlöpande eller långvarigt bistånd” i nuvarande 2 a kap. 10 §
socialtjänstlagen.
Bestämmelsen i 3 § lagen om mottagande av asylsökande med flera omformuleras till att
ange att när Migrationsverket anvisat en kommun ska det anses att barnet har sin
starkaste anknytning till den kommunen.

I syfte att förtydliga bestämmelserna i 2 a kap. SoL föreslås att deras inbördes ordningsföljd ska
ändras. Bosättningskommunens ansvar ska anges som inledande huvudregel medan
vistelsekommunens ansvar ska utgöra ett undantag. Någon inskränkning i vistelsekommunens
ansvar avses inte.
Ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige och socialnämnden

Förslag:
 Bestämmelsen i nuvarande 2 kap. 4 § första stycket första meningen socialtjänstlagen
omformuleras till att ange att kommunfullmäktige bestämmer vilken eller vilka nämnder
som ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten.
 Bestämmelsen i nuvarande 2 kap. 4 § första stycket andra meningen socialtjänstlagen −
som hänvisar till lagen om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet –
upphävs.
Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som
kommunfullmäktige bestämmer (nuvarande 2 kap. 4 § första stycket SoL). Kommunfullmäktige
beslutar även om nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden (nuvarande 6
kap. 2 § kommunallagen (2017:725), förkortad KL) Även om en nämnd tilldelats ett visst
verksamhetsområde är vissa typer av beslut är förbehållna kommunfullmäktige. För att markera
ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige och socialnämnden bör det förtydligas att
kommunfullmäktige bestämmer vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra kommunens
uppgifter inom socialtjänsten. Omformuleringen innebär ingen ändring i sak.
Ansvarsfördelningen för personer med missbruk och beroende

Förslag:
 Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att göra en samlad översyn av
ansvarsfördelningen mellan kommuner och regioner i fråga om missbruks- och
beroendevården och behovet av eventuella förändringar i lagstiftningen på detta område.
Många personer med missbruk eller beroende behöver insatser från både socialtjänsten och
hälso- och sjukvården. De övergripande reglerna gör att kommuner och regioner tolkar
uppdraget olika. Vårdbehov bedöms enligt olika principer och insatser erbjuds enligt olika
lagstiftningar beroende på var i landet en person är bosatt. Så länge varje individ får tillgång till
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ett attraktivt utbud av insatser av god kvalitet utifrån sina behov behöver inte detta utgöra ett
problem. Men om det i praktiken innebär att ingen tar ansvar för vissa insatser och dessa inte
kommer till stånd på grund av oenighet om finansieringen är det inte acceptabelt.
Trots kravet på överenskommelser om samverkan inom missbruks- och beroendevården visar
erfarenheter från SKR och IVO att det inte är tillräckligt. Socialstyrelsen bedömer att ett
förtydligande av ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionerna måste göras i ett
lagstiftningsärende för att ge bättre förutsättningar för en effektiv, kunskapsbaserad, jämlik och
likvärdig missbruks- och beroendevård.
23 Förhållandet mellan socialtjänstlagen och annan lagstiftning
Socialtjänstlagen och förvaltningslagen




Det införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som anger att bestämmelser om
handläggning av ärenden finns i förvaltningslagen.
Det förtydligas att socialnämnden, vid handläggning av sådana ärenden där besluten kan
laglighetsprövas genom att överklaga enligt 13 kap. kommunallagen, ska tillämpa
bestämmelserna om remiss i förvaltningslagen. Vid handläggning av sådana ärenden som
rör enskilda och där besluten kan laglighetsprövas genom att överklaga enligt 13 kap.
kommunallagen ska socialnämnden tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen:

– 10 § om partsinsyn,
– 11 och 12 §§ om åtgärder om handläggningen försenas,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 31 § om dokumentation av beslut,
– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur
ett överklagande går till, och
– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.


Bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 9 § socialtjänstlagen omformuleras till att ange att den
som enligt 25 § förvaltningslagen ska underrättas och ges tillfälle att yttra sig i ett ärende
som rör enskild har rätt att få företräde inför socialnämnden, om inte särskilda skäl
föranleder annat. Den som ges tillfälle att yttra sig ska underrättas om sin rätt att få
företräde inför nämnden.



Det införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som anger att socialnämnden, utöver
vad som följer av 37 § andra stycket förvaltningslagen, får ändra ett beslut om
fortlöpande insatser vid väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den
enskilde.

För att tydliggöra syftet med nuvarande 11 kap. 8 § första stycket SoL och göra bestämmelsen
lättare att förstå, ska det framgå att bestämmelsen gäller vid handläggning av ärenden där
besluten kan laglighetsprövas. Vid handläggning av övriga ärenden är förvaltningslagen tillämplig
utan någon särskild föreskrift i socialtjänstlagen.
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Regleringen om rätten till företräde inför socialnämnden i nuvarande 11 kap. 9 § SoL bör
omformuleras för att behålla sin nuvarande omfattning.
I och med den nya förvaltningslagen har det uppstått oklarheter kring praxis som rör
socialnämndens möjlighet att i vissa fall ändra gynnande beslut. Ett gynnande beslut om
fortlöpande insatser bör kunna ändras om de förhållanden som legat till grund för beslutet
väsentligen har förändrats. Det finns annars risk för en ökad användning av tidsbegränsade
beslut och olika typer av återkallelseförbehåll, vilket kan skapa försämrad förutsägbarhet och
ökad otrygghet för den enskilde.
Socialtjänstlagen och kommunallagen



Det införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som förtydligar att socialtjänstlagens
delegationsbestämmelser har företräde framför delegationsbestämmelserna i
kommunallagen. Det införs en uttrycklig rätt för socialnämnden att till utskott delegera
beslutanderätt i sådana ärendetyper som räknas upp i nuvarande 10 kap. 4 §
socialtjänstlagen. Bestämmelsen i nuvarande 10 kap. 5 § sjätte strecksatsen
socialtjänstlagen ändras så att delegation får ske endast till utskott.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 2016 (HFD 2016 ref. 74) har inneburit att
förutsättningarna för att delegera beslutanderätt förändrats i förhållande till hur socialtjänstlagen
tidigare tillämpats. Avgörandet har enligt utredningen fått oönskade konsekvenser för
integriteten och effektiviteten då det innebär att vissa individärenden ska beslutas av den faktiska
socialnämnden.
Uppräkningen av ärendetyper i nuvarande 10 kap. 4 § SoL kompletteras med beslut i ärenden
om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort. Vidare tydliggörs i nuvarande 10
kap. 4 § SoL att beslutanderätt i fråga om ansökan om fortsatt omhändertagande för tillfällig
vård enligt 9 a § LVU kan delegeras till utskott.
24 Handläggning och dokumentation
Bedömning:
 Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över myndighetens föreskrifter om
handläggning och dokumentation samt den handbok om handläggning och
dokumentation som myndigheten ger ut. Socialstyrelsen bör säkerställa att föreskrifter
och systematiska bedömningsinstrument samordnas så att en rättssäker och effektiv
handläggning och dokumentation uppnås.
Socialtjänstlagen respektive förvaltningslagen är de lagar som huvudsakligen reglerar
omfattningen av socialtjänstens handläggning och dokumentation. Reglerna är allmänt hållna
och ger utrymme för anpassning av omfattningen av såväl utredning som dokumentation utifrån
omständigheterna i det enskilda fallet.
Under senare tid har administrationen ökat och kommuner lägger mycket resurser på detta.
IVO:s granskningar visar att formella brister är förhållandevis vanliga i ärendehantering och i
dokumentation. För mycket administration och en alltför detaljerad styrning minskar
handlingsutrymmet för professionen och riskerar att minska värdet i mötet med brukaren.
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Utredningen kan inte se att den ökade administrationen och detaljregleringen kommer från
socialtjänstlagen och har därför inte föreslagit några regellättnader.
25 Andra ändringar
Förslag:
 Bestämmelsen i nuvarande 1 kap. 2 § tredje stycket socialtjänstlagen – som anger att med
barn avses varje människa under 18 år – upphävs, med anledning av att
barnkonventionen nu är svensk lag.


Bestämmelsen i nuvarande 3 kap. 6 § andra stycket socialtjänstlagen – som anger att
nämnden bör tillhandahålla sociala tjänster genom rådgivningsbyråer, socialcentraler och
liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet – upphävs eftersom den
nya socialtjänstlagen som utgångspunkt ska reglera vad socialtjänsten ska göra men
undvika bestämmelser om hur uppdraget ska utföras.



Bestämmelserna i nuvarande 5 kap. 6 § första stycket samt 8§ första stycket
socialtjänstlagen som anger att socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor respektive människor med
fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om
socialtjänstens verksamhet på detta område upphävs. Detta då dessa områden redan
berörs i andra bestämmelser och då fokus på specifika målgrupper generellt ska tonas
ned.



Det införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som upplyser om att det i offentlighetsoch sekretesslagen finns bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och
om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Där finns även sekretessbrytande
bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess. Denna nya bestämmelse
ersätter på ett mer enhetligt och heltäckande sätt vissa andra bestämmelser rörande
sekretess.

26. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Utredningen bedömer att en proposition med de författningsförslag som lämnas i detta
betänkande kan överlämnas till riksdagen tidigast hösten 2021. Därmed bör förslagen kunna
träda i kraft sommaren 2022. Vissa förslag påverkar emellertid socialtjänstens sätt att arbeta. Det
är därför angeläget att kommunerna får tid på sig att se över sina rutiner och ställa om
verksamheten. Även Socialstyrelsen behöver tid att utarbeta nya allmänna råd och föreskrifter
för att stödja kommunerna i denna omställning. Författningarna bör därför, enligt utredningen,
träda i kraft den 1 januari 2023. I förslaget redovisas även förslag på några
övergångsbestämmelser.
Konsekvenser av förslagen
Samhällsekonomiska konsekvenser
Konsekvenserna av utredningens större och mer genomgripande förslag måste ses på längre sikt
och beakta indirekta effekter över tid. Det finns en risk att kommunen inte anser sig ha råd att
invänta de långsiktigt positiva effekterna och att kommunerna kapar kostnaderna kortsiktigt.
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Utredningens bedömning är att lagförslaget avseende förebyggande perspektiv och dess
implementering är förenat med begränsade kostnader.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen har bedömt att det i vissa fall inte varit möjligt att på ett ändamålsenligt sätt fullgöra
vissa centrala delar av direktivet utan att lägga förslag som leder till kostnadsökningar, framför
allt avseende ett par av uppdragen som berör en hållbar socialtjänst. Kostnadsökningarna
bedöms vara initiala och förslagen på lång sikt självfinansierande. Det har inte varit möjligt att
fullt ut finansiera dessa initiala kostnader inom ramen för utredningens förslag varför
utredningen överlämnar till regeringen att besluta om resurserna.
Konsekvenser för det kommunala självstyret
Att kommunerna vid sin planläggning ska ta hänsyn till sociala aspekter samt att översiktsplanen
ska ange inriktningen för den sociala miljöns långsiktiga utveckling bedöms till viss del begränsa
den kommunala självstyrelsen. Socialnämnden är redan i dag skyldig att medverka i
samhällsplaneringen. De positiva effekterna för kommunen och enskilda kommunmedborgare
gör att inskränkningen bedöms vara motiverad.
Att kommunen ska planera sina insatser för enskilda begränsar i viss mån den kommunala
självstyrelsen. Kommunen har redan i dag ansvar för att tillhandahålla insatserna till de som
behöver och har rätt till dem. Enskildas rättssäkerhet bedöms väga tyngre än kommunens
självstyre. Att ta bort reglerna om särskilda avgifter ökar den kommunala självstyrelsen och
minskar detaljregleringen.
Konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet
Förslagen om ett förebyggande perspektiv, övergripande planering, kunskapsbaserad socialtjänst
samt insatser utan föregående behovsprövning bedöms kunna påverka brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet positivt, liksom förslaget om samhällsplanering.
Förslaget om planering av insatser har möjlighet att ge positiva konsekvenser genom att
bestämmelsen omfattar alla insatser och anger att kommunen när det är lämpligt, ska samverka
med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer. En socialtjänst som är lätt tillgänglig
innebär sänkta trösklar för enskilda.
Forskning har visat att barn som är långvarigt placerade utanför hemmet eller haft insatsen
kontaktperson eller kontaktfamilj, är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken som unga
vuxna. Stärkta kontakter med syskon, föräldrar och andra närstående kan bidra till mer
gynnsamma uppväxtförhållanden vilket kan minska risken för att dessa barn senare i livet begår
brott. Möjligheten att följa upp barnets situation under en längre tid ökar förutsättningarna för
att upptäcka och förhindra att ett barn utsätts för brott från närstående eller att barnet begår
kriminella handlingar.
Genom att tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning får socialtjänsten
nya verktyg att komma i kontakt med till exempel barn och unga i riskzonen för kriminalitet,
män som utövar våld mot närstående kvinnor eller kvinnor som utsätts för våld. Det ger även
större möjligheter till och nya former för samverkan mellan socialtjänsten och andra
samhällsaktörer kring att förebygga och motverka gängkriminalitet bland barn och unga.
Konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor
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Att socialtjänsten ska ha som mål att främja människors jämställda levnadsvillkor innebär ingen
skyldighet att vidta några särskilda åtgärder men ger uttryck för en grundläggande strävan efter
jämställdhet i det svenska samhället och synliggör socialtjänstens ansvar för ett målinriktat arbete
inom området.
Att socialtjänsten ska inriktas på att vara lätt tillgänglig ökar förutsättningarna för att både
kvinnor och män som behöver det får kontakt med socialtjänsten. Bestämmelserna om
förebyggande perspektiv och att kommunen ska planera sina insatser förväntas bidra positivt till
att uppnå målen i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Den bestämmelse som idag berör brottsoffer ska
omformuleras till att socialnämnden ska erbjuda brottsofferstöd. Bestämmelsen har tidigare
enbart omnämnt kvinnor. I den föreslagna bestämmelsen lyfts även hedersrelaterat våld och
förtryck fram särskilt.
Ett av syftena med förslaget att tillhandahålla insatser utan föregående individuell
behovsprövning är att möjliggöra för kommuner att nå grupper som man i dag har svårt att nå.
Kvinnor och flickor som utsätts för våld eller hedersrelaterat förtryck är en sådan grupp.
Konsekvenser för barn
Tillämpningen av bestämmelserna om barnets bästa, rätt till information och rätt att framföra
sina åsikter underlättas av att vissa grundläggande förutsättningar som anges i barnkonventionen
framgår direkt av socialtjänstlagen.
Att det placerade barnets behov av kontakt med föräldrar och syskon lyfts fram ligger i linje med
artikel 16 i barnkonventionen. Förlängd tid för uppföljning av ett barns situation ökar
möjligheterna till skydd och stöd för barn och unga. Socialnämnden får ytterligare
handlingsutrymme att ge skydd och stöd genom att kunna tala med barn utan vårdnadshavarens
samtycke under en förhandsbedömning. Möjligheten måste användas ansvarsfullt och med viss
försiktighet.
Genom att tillhandahålla insatser utan behovsprövning blir socialtjänsten mer tillgänglig, vilket
kan bidra till att familjer får del av insatser i ett tidigare skede. I vissa fall hade en orosanmälan
troligen kunnat undvikas om socialtjänsten hade fått kontakt med barnet tidigare. Att barn som
har fyllt 15 år ska kunna få en insats utan individuell behovsprövning även utan vårdnadshavares
samtycke innebär att barns rätt till självbestämmande stärks. Barn som tar del av insatser mot
vårdnadshavarens vilja riskerar att hamna i en lojalitetskonflikt. Samtidigt kan bestämmelsen
förbättra förutsättningarna för barnet och socialtjänsten att få kontakt. För att minska riskerna
bör kommunen noga överväga vilka insatser som är lämpliga att tillhandahålla utan
vårdnadshavarens samtycke och hur insatserna bör utformas.
Konsekvenser för personlig integritet
En utökad möjlighet för Socialstyrelsen att samla in personbunden statistik kommer att ge
förbättrade underlag för att ta fram information i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten samt
säkerheten i insatserna.
Förslaget till lag om socialtjänstdataregister innehåller flera olika skyddsåtgärder, bland annat
begränsning av ändamål och vilka personuppgifter som får behandlas. Uppgifterna omfattas av
absolut sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Kommunerna ska inte
behandla några nya uppgifter, utan det rör uppgifter som redan ska dokumenteras om enskilda

22 (30)
enligt socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.
Även om det finns röster som motsätter sig en utökad nationell statistik, bedöms en majoritet av
de intressegrupper som företräder enskilda vara för en utökad insamling och behandling av
personuppgifter. Nyttans anses överväga eller stå i proportion till det intrång som kan uppstå i
de enskildas integritet.
Genomförandet av insatser som tillhandahålls utan föregående individuell behovsprövning ska
som huvudregel omfattas av kravet på dokumentation. I dag ges motsvarande insatser efter
behovsprövning, med möjlighet att behandla personuppgifter. Omformuleringen gällande krav
på dokumentation innebär därför inte ytterligare intrång i den personliga integriteten.

Förvaltningens överväganden
Översynen av och förslaget om en ny socialtjänstlag är välkommen. Flera av förslagen kan
tillsammans bidra till en mer lättillgänglig socialtjänst som gör att fler kan få rätt hjälp i rätt tid.
Nedan följer förvaltningens synpunkter kring det förslag där det finns behov av att
problematisera eller efterfråga fördjupade resonemang. De förslag som förvaltningen ställer sig
positiv till kommenteras inte om det inte finns behov av att lyfta fram några särskilda aspekter
eller att särskilt understryka den positiva betydelsen av förslaget. Redogörelsen följer
betänkandets struktur och rubriker.
7. Socialtjänstens mål
Jämställdhet som mål

Att arbeta för jämställda villkor förutsätter i förslaget jämställdhetsanalyser som i sin tur behöver
bygga på relevanta väl underbyggda underlag. Den föreslagna bestämmelsen medför att kraven
på kommunerna ökar vad gäller att kunna göra analyser kring oskäliga skillnader.
Oskäliga skillnader i de insatser och resurser som erbjuds endera kön kan upptäckas genom att
kommunerna följer och analyserar verksamhet och insats utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För
enskilda i kommunen vars behov inte uppmärksammats tidigare är det positivt, men det ställer
krav på kommunen att se över och kunna prioritera om i sina resurser samt att ha
förutsättningar att kunna tillgodose behoven i förhållande till det.
Det krävs särskild kompetens och resurser för att arbeta mer systematiskt med
jämställdhetsanalyser i fler frågor och processer än vad som är fallet idag. Förslaget bör betraktas
som ambitionshöjande och kostnadsdrivande, i synnerhet i ett initialt skede. Så gott som all
uppföljning bygger på inhämtande av information av olika slag, ofta genom dokumentation,
verksamhetssystem samt manuella uppföljningar (tex enkäter, ”pinnstatistik”). Redan idag finns
det en arbetsbörda för kommunerna inom detta område då de olika systemen och verktygen för
att hantera information ofta är bristfälliga. Frågan hänger nära samman med systematisk
uppföljning och nationell statistik. Det behövs samlade satsningar på nationell nivå i form av
kompetenshöjande insatser och ekonomiska resurser för att arbetet med att utreda omotiverade
skillnader ska kunna utvecklas på bästa sätt.
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Det är välkommet att begreppet genusbias introduceras för att synliggöra stereotypa
föreställningar om kön och skilda förväntningar på kvinnor respektive män och hur detta
påverkar beslut och insatser inom socialtjänsten, liksom att det föreslås en fördjupad utredning
om genusbias inom socialtjänsten.
Förebyggande perspektiv

Ett förstärkt fokus på förebyggande och tidiga insatser är välkommet men en tydligare definition
av förebyggande perspektiv och förebyggande arbete efterfrågas. Vad innebär förebyggande
arbete på de olika nivåerna och vad ska vara socialtjänstens ansvar? En gemensam bild saknas
både inom socialtjänsten och mellan socialtjänsten och dess samarbetspartners. Det finns flera
områden där de otydliga gränsdragningarna är särskilt påtagliga, som exempelvis psykisk hälsa.
En tydligare definition skulle kunna göra att bestämmelsen blir mer förpliktigande och får större
effekt. Risken är att det i annat fall blir lättare att även fortsättningsvis prioritera bort
förebyggande och tidiga insatser när det behöver göras ekonomiska besparingar i kommunerna.
För att kunna efterleva bestämmelsen behöver troligtvis många kommuner förstärka sin
verksamhet, parallellt med att arbetet med myndighetsutövning under en period finns kvar i
samma omfattning som tidigare. Det är inte möjligt att skifta fokus utan att det medför ökade
kostnader i ett initialt skede. På sikt bör effekten bli att kostnaderna balanseras upp genom att
behovet av vissa mer ingripande insatser minskar, men det är precis som utredningen skriver
svårt att beräkna och bedöma de ekonomiska sambanden samtidigt som möjligheterna för
kommunerna att avvakta denna förväntade självfinansiering är mycket begränsade.
Begreppet tidiga insatser används ofta tillsammans med begreppet förebyggandet. Det kan
finnas behov av att tydliggöra och definiera skillnaden mellan dessa begrepp liksom att tydliggöra
socialtjänstens roll och uppdrag i förhållande till dessa. Förvaltningen menar att socialtjänsten
framför allt ska använda sina resurser till att bidra när det finns identifierade risker eller problem
hos en grupp eller en individ. Givetvis arbetar socialtjänsten även med att stärka
skyddsfaktorerna kring dessa grupper eller individer. I det förebyggande arbetet på universell
nivå, alltså där det handlar om att förebygga uppkomst av riskfaktorer, bör socialtjänsten framför
allt bidra med kunskapsstöd till andra professioner, som i exemplet med samhällsplanering.
Inriktningen för socialtjänsten behöver vara att så tidigt som möjligt nå de som riskerar att
utveckla eller har utvecklat någon form av problem och att ha en nära dialog med de
samarbetspartners som möter människor i det universella preventionsarbetet.
Om ett förebyggande perspektiv ska implementeras i alla delar av socialtjänsten och
professionens roll i detta arbete stärkas behöver kommunerna stöd för att utveckla förändrade
arbetssätt. Förutom tillgång till kunskap måste även ett tidsutrymme ges till de verksamheter
som redan idag har ett högt tryck, såsom myndighetsutövning gällande barn och unga. Detta har
en koppling till förslaget om en kunskapsbaserad socialtjänst. Det behövs en samlad
kunskapsstyrning och kunskapsspridning i nära samarbete med utbildningsinstitutionerna även
kring bästa tillgängliga kunskap om förebyggande och tidiga insatsers effekter och på vilket sätt
och i vilka frågor som socialtjänsten bör bidra.
Lätt tillgänglig socialtjänst

Förvaltningen välkomnar förslaget om att införa en bestämmelse om att socialtjänsten ska vara
lättillgänglig. Även det ligger i linje med förvaltningens egen inriktning och strävan. En tydligare
beskrivning av vad som förväntas av socialtjänsten efterfrågas, då lätt tillgänglig kan tolkas på
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olika sätt och därför ges olika betydelse.
Eftersom det i utredningen framkommer att bestämmelsen ska utvidga de krav på tillgänglighet
som redan finns i förvaltningslagen kan det, beroende på hur begreppet definieras, medföra
ökade kostnader för kommunerna. Inte minst när det gäller den digitala tillgängligheten finns
mer att göra men det är ett kostnadsdrivande område där mer resurser och kompetens behöver
tillföras för att kommuner ska kunna utveckla, pröva och implementera nya arbetssätt och
verktyg.
9. Samhällsplanering
Förvaltningen är positiv till de föreslagna förändringarna i plan- och bygglagen (PBL) som kan
medföra möjligheter till utvecklade former av samverkan och ett ökat inflytande för
socialförvaltningar i stadsutvecklingen. De delar i utredningen som berör samhällsplanering bör
medfölja som underlag till förslag till förändring av PBL för att säkerställa att
samhällsbyggnadsförvaltningar och socialförvaltningar har en gemensam syn på behovet,
ambitionen och syftet med det gemensamma planeringsarbetet.
Socialtjänsten ska ges möjlighet att förebygga sociala problem och svårigheter genom att
socialtjänstens kunskaper tas tillvara i samhällsplaneringen, vilket hänger samman med förslaget
om förebyggande perspektiv. Förvaltningen anser att kunskapen om sociala villkor behöver
behandlas med samma tyngd som kunskap om exempelvis fysiska förutsättningar och teknik. En
beskrivning av ett geografiskt område behöver också behandla exempelvis socioekonomi,
trygghet, integration och trångboddhet. Med utgångspunkt i de sociala faktorerna kan
stadsutveckling bidra till olika former av åtgärder och satsningar som syftar till att förbättra
villkoren i dessa områden och som kan leda till ett mervärde för Malmöbon. Ett utökat uppdrag
kring identifiering av riskfyllda miljöer, exempelvis i förhållande till kriminalitet, och framtagande
av underlag, analyser och att utveckla områdesspecifika åtgärder bedöms medföra ett ökat behov
av resurser och kompetensförstärkning.
Kommunerna kommer att behöva stöd i att överbrygga sektorsgränserna mellan socialtjänst och
stadsplanering. Hur formerna för samverkan och kunskapsöverföring skulle kunna se ut lämnas
till den enskilda kommunen att avgöra. Förvaltningen anser att även de som arbetar med
samhällsplanering behöver tillföras kompetens och ökad kunskap kring hur sociala statistik- och
faktauppgifter bör analyseras och förstås för att nå ett visst socialt mål.
För att nå intentionerna med ett större fokus på social hållbarhet i kommunal planering krävs ett
tydliggörande av var, när och hur socialtjänsten ska medverka i samhällsplaneringen.
Erfarenheter från Malmö stad är att det är viktigt att hitta rätt nivå och tajming i olika
stadsutvecklingsprocesser för när det är möjligt och lämpligt med input kring sociala aspekter.
Det är också av betydelse att det finns tillgång till forum och sammanhang för
socialförvaltningen att samverka i. Många kommuner har utarbetade verktyg och metoder för att
arbeta med dessa frågor, medan andra nu behöver utveckla arbetet. Det blir viktigt med ett
kommunövergripande kunskapsutbyte och ett nationellt metodstöd.
10. Planering av insatser
Det är positivt att bestämmelsen i nuvarande lagstiftning utvidgas till att gälla alla socialtjänstens
insatser samt att den omfattar planering i samverkan med andra aktörer. Många av de som
socialtjänsten möter har behov av samordnade insatser tillsammans med andra aktörer. Det är
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viktigt att andra parters brist på resurser eller planering av insatser inte gör att ansvaret och
kostnaderna hamnar på socialtjänstens bord om det inte ligger inom socialtjänstens uppdrag och
kompetens.
Om planeringen av insatser ska kunna bidra till att enskilda får sina behov tillgodosedda och inte
behöver vänta på insatser är det viktigt att ansvarsfördelningen för vissa målgrupper tydliggörs.
Exempel på områden där det behöver bli tydligare är det förebyggande arbetet och
gränsdragningen till hälso- och sjukvårdens ansvar kring vissa grupper, som personer med
samsjuklighet, missbruk och beroende samt barn och unga som både har psykosocial och
psykiatrisk problematik. Tillgången till insatser och resurser kan vara svåra för socialtjänsten att
påverka, så en viktig fråga blir hur kravet på gemensam planering med hälso- och sjukvården kan
genomföras i praktiken.
Den nya bestämmelsens effekt kan komma att påverkas av förutsättningarna i respektive
kommun vad gäller resurser samt vilken ambitionsnivå som förväntas av kommunerna. Detta är
inte tydligt i utredningen. Förvaltningen planerar sina insatser redan idag, men det skulle kunna
göras mer systematiskt och baseras på mer genomarbetade underlag om demografi,
kommuninvånarnas behov, jämställdhetsanalyser samt bästa tillgängliga kunskap om insatser.
Detta förutsätter att det finns resurser i form av kompetens, processer och verktyg. Samtidigt
kan en för hög grad av reglering kring planeringen av insatser riskera att leda till ökad
administration och till bristande flexibilitet och anpassning till förändrade behov.
Förslaget om att avskaffa den särskilda avgiften välkomnas. Förvaltningen delar utredningens
bedömning att de flesta av orsakerna till ej verkställda beslut ligger utanför kommunernas
kontroll och att socialtjänsten kan ha begränsade möjligheter att påverka tillgången till resurser.
Den särskilda avgiften kan inte anses ha någon positiv effekt utan det blir snarare
kontraproduktivt att ytterligare tära på kommunens resurser. Det är viktigt att hitta andra mer
verkningsfulla sätt att agera i de fall det ändå framkommer att beslut om insatser inte verkställts
på grund av någon form av brist eller underlåtenhet hos en kommun. Tillsyner och kritik från
IVO är redan idag effektiva verktyg för att åstadkomma förändringar i kommunerna när brister
uppdagas, och det bör övervägas om det skulle kunna fungera på samma sätt i denna fråga.
Beslut om ej verkställda beslut bör fortsatt rapporteras men förändringen till rapportering var
sjätte månad välkomnas då det innebär en minskad arbetsbörda.
12. Uppföljning
Frågan om uppföljning av socialtjänstens verksamhet och resurser har på olika sätt
uppmärksammats under en lång tid. Området är en utmaning för de kommuner där det saknas
förutsättningar att kunna åstadkomma en förändring. Systematisk uppföljning förutsätter en
tydlighet kring vad som ska följas upp samt kunskap och resurser att arbeta med uppföljningen,
bland annat i form av verksamhetssystem. Det stöd som kommunerna hittills erbjudits i form av
olika kompetenssatsningar med stödmaterial, utbildning och verktyg från SKR och
Socialstyrelsen har inte varit tillräckliga för att kunna utveckla ett ändamålsenligt sätt att arbeta
med systematisk uppföljning i praktiken.
En verklig förändring där teoretisk kunskap omsätts i praktik kräver ett mer samlat grepp och en
bredare och mer uthållig satsning än tidigare. Det behövs en tydlig nationell styrning i
kombination med praktiskt stöd kring vad som ska följas upp för att säkerställa en miniminivå av
uppföljning. Frågan hänger nära samman med den om nationell statistik. Systematisk
uppföljning kräver förändrade arbetssätt och förhållningssätt, inte minst i förhållande till
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brukarnas delaktighet. Det kräver också en enhetlig standardiserad informationsstruktur och
tillgång till verksamhetssystem som lagrar och hanterar ändamålsenlig information på ett
lättillgängligt sätt
En högre grad av samordning kring de nationella uppföljningar som genomförs efterfrågas
utifrån att uppgifter till dessa kan begäras in från flera aktörer kring samma eller likartade frågor,
men utformade på olika sätt vilket blir ineffektivt och resurskrävande för kommunerna som ska
ta fram underlagen.
Det är välkommet att kvalitetskraven förstärks från bör till ska men det innebär också ökade krav
på kommunerna. Förvaltningen har under lång tid arbetat för att få till stånd fungerande
uppföljning, men området är komplext och kräver mångfacetterad kunskap och tillgång till olika
typer av resurser. Förvaltningen efterfrågar ett samlat grepp där frågorna om uppföljning,
utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst och nationell statistik ses över och hanteras
tillsammans, då de är förutsättningar för varandra på olika sätt.
13. Bemötande
Ett gott bemötande är en central del i professionens utförande av sitt uppdrag inom
socialtjänsten, och en viktig dimension av begreppet kvalitet i socialtjänstens verksamheter. Det
finns redan idag bestämmelser som reglerar kvalitet inom socialtjänsten vilka förstärks i den nya
lagen bland annat genom detta förslag. En sådan reglering skulle kunna vara relevant att
säkerställa även i andra lagstiftningar som rör människovårdande områden, då ett respektfullt
bemötande inte är ett krav som endast kan anses vara förbehållet socialtjänstens verksamhet och
medarbetare.
14. En kunskapsbaserad socialtjänst
Bestämmelsen om att socialtjänsten ska bedriva verksamheten i överenstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet välkomnas. Kommunerna har redan idag denna ambition.
Bestämmelsen tydliggör att frågor om kunskap och kompetens ska prioriteras. När en
verksamhet ska se över arbetssätt, införa en insats eller implementera en metod i enlighet med
bästa tillgängliga kunskap är det som regel resurskrävande. Det förutsätter kompetensutveckling,
resurser för implementering och för reflektion och utvärdering. En positiv följd av ett krav på en
kunskapsbaserad socialtjänst är att det kan stärka professionen och professionens status, vilket i
sig är en förutsättning för at kunna behålla kompetens.
Frågan om beprövad erfarenhet hänger nära samman med systematisk uppföljning. Många delar
inom det sociala arbetet är i nuläget inte tillräckligt utvärderade för att det ska finnas säkra
kunskapskällor om olika insatsers effekter. För att ta tillvara på kunskapen i socialtjänsten och
samla den beprövade erfarenhet krävs bland annat en systematisk uppföljning, vilket är ett
kunskapsområde i sig. Systematisk uppföljning förutsätter resurser av olika slag; kunskap,
processer och verktyg. För att kunna samla och kvalitetssäkra den beprövade erfarenheten
behöver stödet och förutsättningarna samordnas med de behov som redovisas i avsnitten om
systematisk uppföljning och nationell statistik. Samarbetsformerna med universitet och
högskolor i fråga om forskning behöver fortsatt utvecklas och förbättras för att bättre ta tillvara
på professionens kunskaper. Det behöver vara tydligt vad som är socialtjänstens kontra
forskningens ansvar när det gäller bästa tillgängliga kunskap.
En omständighet som försvårar för kommunerna idag är att kunskapsstyrningen och
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kunskapsspridningen är splittrad. Studier, rapporter och kunskapsstöd kommer från olika
aktörer och i olika kanaler. Det är upp till varje kommun att hålla sig uppdaterad samt ta
ställning till vad som är relevant och hur det ska införlivas i verksamheten. Det är viktigt att den
föreslagna utredningen om en fungerande kunskapsstyrning får ett brett anslag som inte bara ser
till frågan om samarbete och samverkan utan också hur kunskapsstyrningen kan bli tydligare,
mer lättillgänglig samt mer normerande. Kunskapsstöd i likhet med de nationella riktlinjerna för
missbruks- och beroendevården ger en tydligare normering kring insatser och metoder som
rekommenderas, men med ett fortsatt handlingsutrymme att besluta om vilka insatser som
motsvarar behoven i den egna kommunen.
Det finns behov av att se över frågan om professionens roll i en kunskapsbaserad socialtjänst i
förhållande till frågan om beslutsordningen. Det har påtalats av kommunerna under lång tid och
det är angeläget att frågan nu blir utredd. Frågan behöver ses i ljuset av kravet på en
kunskapsbaserad socialtjänst. Genom att stärka och ha tillit till professionens roll kommer dess
kunskap och kompetens att nyttjas, i enlighet med intentionerna med bestämmelsen om en
kunskapsbaserad socialtjänst. Inte minst i förhållande till frågan om skydd för barn är det viktigt
med en översyn av nuvarande beslutsordning.
Översynen och kommande förslag behöver säkerställa rättssäkerhet och demokratiska rättigheter
för den enskilde. Det bör ligga i den erfarna professionens roll att bedöma och besluta om
behov utifrån bästa tillgängliga kunskap och individens situation, men det behöver även
utarbetas former för hur det ska kunna göras med en hög grad av insyn på ett rättssäkert sätt.
15. Nationell statistik
Förvaltningen välkomnar att det i och med förslaget om ett nationellt socialtjänstdataregister tas
ett mer samlat grepp kring den nationella statistiken och att riktningen går mot att kunna följa
upp resultat. Utredningen resonerar framför allt kring det nationella perspektivet och vad
Socialstyrelsen kan behöva för att hantera en utökad nationell statistik. Det saknas en djupare
analys kring vad detta kan innebära för kommunerna.
Hanteringen av information och data är redan idag en resurskrävande och komplicerad uppgift
för många kommuner. Om kraven på kommunerna att hantera och lämna information för
nationell statistik ökar, utan att rätt förutsättningar ges, kommer det att medföra ökad
arbetsbörda och ökade kostnader. I det uppdrag som föreslås lämnas till Socialstyrelsen och
SKR är det viktigt att noga utreda kommunernas förutsättningar och vilket stöd och vilka
resurser som de kommer att behöva.
För att det ska vara möjligt att införa en utökad nationell statistik enligt förslaget finns det behov
av en övergripande nationell informationsstruktur som implementeras i alla kommuner och som
förvaltas på nationell nivå. Informationsstrukturen definierar vilken information som ska lagras
vilket sedan gör det möjligt att ta fram det som efterfrågas. Avsaknaden av nationella standarder
medför ett omfattande merarbete för kommunerna, eftersom efterfrågad information ofta inte
går att ta ut ur det befintliga systemet utan måste hanteras och bearbetas manuellt.
Socialstyrelsen bör ges uppdraget att ta fram en nationell informationsstruktur för socialtjänsten.
En nationell standard tydliggör också kraven på verksamhetssystemens utformning och
funktionalitet. Kravställan på IT-leverantörer är en utmaning för många kommuner då det
saknas de resurser och den särskilda kompetens som krävs. Även om kommuner går samman

28 (30)
och driver dessa frågor gemensamt gentemot leverantörer kommer det inte vara möjligt att
åstadkomma en betydande förbättring om det inte samtidigt förstärks genom tydlig styrning från
den nationella nivån. Sådan styrning och stöd skulle kunna bidra till minskade kostnader för
kommunerna på sikt.
Även den systematiska uppföljningen skulle underlättas av att harmoniseras med en nationell
informationsstruktur. Det skulle kunna utgöra ett gemensamt och lätt tillgängligt stöd för en
miniminivå i kommunernas uppföljning, med möjlighet att därutöver följa upp verksamheten på
andra sätt och i andra frågor när behov finns av det. På så sätt kan arbetet med att utveckla en
kunskapsbaserad socialtjänst förstärkas.
När det gäller frågan om hanteringen av särskilt känsliga personuppgifter förutsätter
förvaltningen att det kommer säkerställas att detta utformas enligt rådande bestämmelser och
krav när det gäller säker informationshantering och enskildas integritet. En aspekt att beakta är
diskrepansen mellan nuvarande regler för gallring av ärenden i förhållande till lagringen av
personuppgifter i socialtjänstdataregistret, och vad det innebär för den enskilde. Det
framkommer inte i utredningen hur det resonerats kring tidsramarna för lagringen av
uppgifterna.
16. Insatser efter behovsprövning – bistånd
En delad biståndsbestämmelse och ett mer ändamålsenligt begrepp än skälig
levnadsnivå

Utredningens föreslår att ändra begreppet ”skälig levnadsnivå” till ”skäliga levnadsförhållanden”
för bistånd för livsföringen i syfte att tydliggöra vikten av att biståndet ges utifrån individuella
behov och inte utifrån generella behov i olika grupper.
Utredningen menar att begreppet ”skälig levnadsnivå” kan kvarstå inom ekonomiskt bistånd
eftersom begreppet förutsätter en mät- och jämförbarhet i vissa situationer som ligger närmare
beslut om ekonomiskt stödbehov än andra insatser med omsorg, vård eller behandling.
Förvaltningen menar att detta är ett förenklat resonemang kring ekonomiskt bistånd. Rättspraxis
visar att socialnämnden inte kan hänvisa till fastställd nivå/ belopp inom ekonomiskt bistånd
och därigenom bedöma behovet vara tillgodosett. En individuell behovsbedömning ska alltid
göras även avseende ansökningar om ekonomiskt bistånd. Införandet av särskild
beräkningsregel, jobbstimulans, bidrar till att problematisera nivåbegreppet ytterligare.
Jobbstimulans innebär att hushåll med lika försörjningsbehov kan komma ha ett reellt
ekonomiskt utrymme på skilda nivåer beroende på hur löneinkomst ska beaktas i den beräkning
som ligger till grund för beslut.
Det är av vikt att staten tillsätter en utredning för att se över lagstiftningen avseende ekonomiskt
bistånd. Ekonomiskt bistånd utgör idag inte det kortvariga ekonomiska stöd som avsikten var
inledningsvis. Lagstiftaren behöver ta ställning kring rollen för ekonomiskt bistånd i förhållande
till de statliga socialförsäkringssystemen eftersom vi ser en utveckling där allt större grupper av
människor är hänvisade till att över långa perioder ansöka om ekonomiskt bistånd för att klara
sin grundläggande försörjning vid till exempel arbetslöshet, ohälsa eller under den period som
normalt fortlöper innan man som nyanländ i Sverige är etablerad på arbetsmarknaden. En
utredning behöver även inkludera en översyn av riksnormen. Socialstyrelsen (2012) har påtalat
att antagandet om att riksnormen utgör ett mått på skälig levnadsnivå inte kan bedömas korrekt
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på grund av de skillnader som finns jämfört med Konsumentverkets beräkningar av
motsvarande behov.
Förslaget att bryta ut andra stycket i nuvarande 4 kap. 1 § SoL till en ny paragraf (§ 10) väcker
frågan om det är lagstiftarens mening att kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande enbart
ska gälla då ansökan om ekonomiskt bistånd är begränsad till försörjningsstöd. Ett klargörande
efterfrågas.
Många personer som har ekonomiskt bistånd har också behov av andra insatser inom
socialtjänsten. Utredningen menar att en delad biståndsbestämmelse är förenlig med den
helhetssyn som också fortsättningsvis ska vara utmärkande för socialtjänstens arbete. Hur
utredningen kommit fram till denna slutsats redovisas inte vilket är önskvärt eftersom det inte är
en självklarhet.
17. Insatser utan behovsprövning
Förvaltningen är positiv till förslaget om att kunna tillhandahålla insatser utan föregående
individuell behovsprövning. Det är bra att bestämmelsen formuleras som en möjlighet för
kommunerna och inte ett krav. Bestämmelsen medför att om en kommun vill tillhandahålla
insatser utan behovsprövning behöver kommunen tydliggöra vilka insatser i förhållande till vilka
målgrupper. Kommunen behöver noga följa hur resurserna kommer olika målgrupper till del.
Det förstärker kravet på kommunerna i bestämmelsen om att planera insatserna för enskilda.
Socialtjänsten behöver ha en tydlig, heltäckande och lättillgänglig information om alla insatser
vilket kan vara en mer resurskrävande uppgift i storstadskommunerna där utbudet oftast är
större, kan bestå av insatser på lokal nivå såväl som övergripande och kan ha fler aktörer som är
involverade eller ansvariga.
Flera andra förslag bidrar också till att stärka förutsättningarna för kommunerna att nå enskilda
med stöd och hjälp tidigare än idag. Exempel på det är möjligheten att undanta vissa insatser
från dokumentationskravet, samt möjligheten att erbjuda ungdomar från 15 år insatser utan
individuell behovsprövning även när vårdnadshavarens saknas.
Det är svårt att bedöma hur stor förändring den föreslagna bestämmelsen kommer att innebära.
Förvaltningen erbjuder redan idag rådgivning, information och vissa mindre ingripande
stödinsatser som inte kräver individuell behovsprövning inom områden som återkommande
nämns i utredningen; våld i nära relation, missbruk, hedersrelaterat våld och kriminalitet.
I frågan om olika gruppers tillgång till insatser utan individuell behovsprövning tydliggörs
komplexiteten i kravet på kommunen att planera sina insatser och samtidigt förhålla sig till
kraven på att arbeta för jämställda villkor och beakta behovet av förebyggande insatser. Detta
kräver särskild kompetens och väl underbyggda underlag. Det blir en viktig uppgift att noga
överväga vilka villkor som ska sättas upp för eventuella insatser utan behovsprövning.
Förvaltningen instämmer i att dokumentationskravet gällande insatser även bör omfatta insatser
som erbjuds utan föregående individuell behovsprövning. Det är viktigt att insatsers resultat följs
upp, oavsett om de är behovsprövade eller inte, inte minst för att säkerställa att önskat resultat
uppnås för brukaren. Förutsättningarna att dokumentera uppgifter om enskilda och om resultat
av insatserna kan se olika ut beroende på insatsens utformning. Hur kommunerna ska fullgöra
sitt ansvar för dokumentation och uppföljning av dessa insatser på ett rättssäkert sätt behöver
tydliggöras.
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Förvaltningen vill uppmärksamma frågan om upphandling och avtalshantering med privata
utförare för insatser utan individuell behovsprövning. Kommunerna kommer att behöva stöd
både kring upphandling och avtalshantering, och kring kunskapsutbyte om hur insatser utan
individuell behovsprövning kan organiseras och följas upp.
19. Förtydligat barnrättsperspektiv
Förvaltningen välkomnar förslagen som förstärker barns rättigheter i socialtjänstlagen. En
reflektion är valet att behålla ordet ”höras” i bestämmelsen om att barn ska få höras i
förhandsbedömningar utan vårdnadshavares samtycke. Ordvalet kommer från formuleringen i
barnkoventionen som syftar på att barn får höras i domstolar utan vårdnadshavares samtycke.
Socialtjänstens uppdrag bör skiljas från frågor som hanteras av rättsväsendet. Ett annat ordval
skulle kunna övervägas, exempelvis ”tala med” barnet för att inhämta barnets åsikter och
uppfattning.
De nationella kunskapsstöd som redan finns kring att samtala med barn behöver kompletteras
med ett mer handfast stöd kring hur de ska implementera och användas.
22. Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen för personer med missbruk och beroende

Den föreslagna utredningen avseende insatser för personer med missbruk och beroende
välkomnas.
23. Förhållandet mellan socialtjänstlagen och annan lagstiftning
Socialtjänstlagen och kommunallagen

Den föreslagna ändringen som möjliggör att beslut om hemlighållande av vistelseort och
umgängesbegränsning välkomnas.
24. Handläggning och dokumentation
Förvaltningen instämmer i att det bör göras en översyn av föreskrifter och handböcker i syfte att
säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning och dokumentation. Det blir viktigt inte minst
med tanke på den nya bestämmelsen om dokumentation av insatser som också kommer att
omfatta insatser utan individuell behovsprövning
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