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Sammanfattning

Den 6 april 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn
av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på
25 år, annat än en lagteknisk revidering. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet
att yttra sig om remissen Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU: 2020:47).
Utredarens uppdrag har varit att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärd,
jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänstens insatser. Enligt direktivet skulle
översynen resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av god
kvalitet inom befintliga ramar. Utredningens förslag skulle vidare bidra till en ökad kvalitet utan
att leda till ökade kostnader för kommun eller stat.
Utredningens övergripande förslag handlar om en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst,
om övergripande planering och planering av insatser, en kunskapsbaserad socialtjänst och om
möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Utredningens förslag
avser att tillsammans bilda en helhet och är beroende av och förutsätter varandra. Utredningen
har även haft i uppdrag att se över en särreglering för äldre, en så kallas äldrelag. Utredningens
bedömning är att en sådan särreglering inte rekommenderas då det riskerar att skapa nya
problem så som att äldre personer inte får tillgång insatser som inte härrör till behov utifrån
åldrande, som exempelvis hemlöshet eller våld i nära relation. Istället anser utredningen att det
finns utrymme att utveckla vården och omsorgen om äldre inom rådande lagstiftningar.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter presenteras i förvaltningens förslag till
yttrande. Förvaltningens förslag till yttrande riktar in sig på de områden som berör nämndens
ansvar. Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Hållbar socialtjänst – En hållbar socialtjänstlag (SOU 2020:47).
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Den 6 april 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av
socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på 25
år, annat än en lagteknisk revidering. I augusti 2020 överlämnade utredningen sitt förslag till ny
socialtjänstlag. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om remissen
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU: 2020:47). Förvaltningens förslag till yttrande
riktar in sig på de områden som berör nämndens ansvar. De förslag som inte rör nämndens
målgrupp kommer inte att beskrivas nedan eller kommenteras i förvaltningens förslag till
yttrande.
Kapitel 1. Författningsförslag
Utredningens första kapitel innehåller ett förslag till en ny socialtjänstlag, ett förslag till lag om
ett socialtjänstdataregister, samt förslag till ändringar i andra lagstiftningar som berör
utredningen.
Kapitel 2: Utredningens uppdrag och arbete
Utredningens uppdrag har inneburit en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens
uppgifter. Utredarens uppdrag har varit att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar,
likvärd, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänstens insatser. Enligt direktivet skulle
översynen resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av god
kvalitet inom befintliga ramar. Utredningens förslag skulle vidare bidra till en ökad kvalitet utan
att leda till ökade kostnader för kommun eller stat. Utredningen skulle lämna förslag på följande
områden:
- socialtjänstens struktur och konstruktion,
- tillgång till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst,
- en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och som
bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser,
- socialtjänstens uppdrag,
- socialtjänstens indelning i olika grupper,
- en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst,
- tillgängliga insatser och förenklad handläggning.
I utredningens uppdrag ingick även att se över möjligheten till ett mer ändamålsenligt begrepp
än ”skälig levnadsnivå” i lagstiftningen. Ett tilläggsuppdrag om att se över en särreglering för
äldre tillkom under utredningens gång.
Utredningen har avgränsat uppdraget genom att vid varje utredningsfråga eller område ställa sig
frågan: vad är det som brister – lagen, tillämpningen av lagen eller förutsättningarna?
Utredningens uppdrag har framförallt riktat in sig på att förslå ändringar där problemen kan
härledas till lagstiftningen. I de fall där otydlighet i lagstiftningen orsakat problem vid tillämpning
av lagen, har detta ingått i uppdraget. Däremot har frågan om förutsättningar inte ingått i
uppdraget. Utredningen har inte lagt förslag som är kostnadsdrivande eller ambitionshöjande.
Utredningens förslag avser att skapa förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Förslagen handlar
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om en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, om övergripande planering och planering av
insatser, en kunskapsbaserad socialtjänst och om möjligheten att tillhandahålla insatser utan
föregående behovsprövning. Utredningens förslag avser att tillsammans bilda en helhet och är
beroende av och förutsätter varandra. Utredningen har inte berört frågan om samverkan mellan
olika huvudmän utifrån att utredningens bedömning är att det är en fråga som inte kan lösas
genom reglering.
Kapitel 3. Övergripande utveckling och förändringsbehov
På 1970-talet fanns flera olika lagstiftningar gällande det sociala området som slogs ihop till att
bli en gemensam socialtjänstlag. Den rådande socialtjänstlagstiftningen trädde i kraft på 80-talet
och den senaste översynen genomfördes 2001. Reformen avsåg en förflyttning av lagstiftningen
från en vårdideologi bestående av flera olika vårdlagar till att vara mer serviceinriktad samt en
strävan att normalisera socialtjänsten och dess insatser. Syftet var att skapa en helhetssyn på
människans olika behov och förutsättningar i det sociala arbetet. De principer som utgjort
socialtjänstlagen från början och som fortfarande utgör rådande lagstiftning är helhetssyn,
kommunens yttersta ansvar, den enskildes ansvar för sin och andras situation, tillvaratagandet av
den enskildes resurser och den enskildes aktiva deltagande i samhällslivet. Grundpelare i
socialtjänstlagen ska vara delaktighet, självbestämmande, integritet samt rättssäkerhet. Att frigöra
och utveckla den enskildes egna resurser ska vara inriktningen på socialtjänstens arbete.
De översyner av socialtjänstlagen som genomförts under åren har inte identifierat ett behov av
förändring av lagstiftningens grundläggande struktur. Socialtjänstlagen är en ramlag vilket
karaktäriseras av bestämmelser som ger utrymme att anpassa tillämpningen av lagstiftningen till
omständigheter i den enskilda fallet och till samhällsutvecklingen. En samhällsutveckling som
har lett till en ökad befolkning med flera kulturella bakgrunder samt ökande skillnader gällande
utbildning, inkomst och hälsa. Ambitionerna från 1980-talets lagstiftning var att motverka
segregation i boende, åtminstone de negativa konsekvenserna. Särskilt knöts den uppgiften till
socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Socialtjänsten är en viktig aktör för arbetet med
hållbar utveckling i Sverige. Vad som gäller för social hållbarhet stämmer väl överens med de
övergripande målen i socialtjänstlagen, dvs. främja en ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet (1 kap. 1 § SoL). Utredningen lämnar förslag
på en lagstiftning som bättre stärker och stödjer en hållbar socialtjänst som bidrar till en hållbar
samhällsutveckling:
- en tydligare lag med mer enhetliga begrepp som är lättare att förstå och tillämpa,
- en mer enhetlig värdestruktur med kompletteringar av socialtjänstens övergripande mål
och inriktningar samt ett tydligare barnperspektiv,
- en nedtoning i lagtext av socialtjänstens målgrupper och samlade krav på utformning av
insatser till enskilda,
- tydligare krav på kvalitetsarbete genom respektfullt bemötande, användning av vetenskap
och beprövad erfarenhet, uppföljning av förbättrad officiell statistik.
Andra förslag avser den del av hållbarhet som särskilt avser förebyggande arbete som betonas i
utredningens direktiv, socialtjänsten ska:
- aktivt arbeta för att människor ska ha kunskap om verksamheten och enkelt ska kunna ta
och ha kontakt med den,
- Förebygga och motverka sociala problem och genom förebyggande insatser bidra till att
tidpunkten för mer ingripande vård- och omsorgsinsatser kan skjutas fram eller i bästa
fall förhindras,
- utforma sina insatser till enskilda med ett förebyggande perspektiv, bl.a. genom att
främja möjligheterna till ett självständigt liv genom stöd till förmågan till
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-

självbestämmande, aktivitet och delaktighet,
planera sitt arbete, samverka vid behov med andra delar av samhället och medverka i
samhällsplaneringen,
enkelt kunna nå och erbjuda insatser till enskilda som annars inte skulle ta del av stöd
som kan förebygga senare och mer omfattande insatser t.ex. på grund av bristande tillit
till myndigheter.

Kapitel 4. En ny socialtjänstlag
Socialtjänstlagen var tänkt att vara en målinriktad ramlag med både skyldigheter för kommunen
och rättigheter för den enskilde. Lagen ska ge kommuner förhållandevis stort utrymme vid
tillämpning och möjliggöra anpassningar efter lokala förutsättningar. Den ska också ge frihet vid
val av tillvägagångsätt och se till den enskildes behov och önskemål.
Lagen har vid flera tillfällen fått tillägg som varit detaljerade bestämmelser. Utredningens
ambition har varit att lagen ska återfå karaktären av en ramlag och bidra till en helhetssyn på
individen. Utredningen har tagit fram ett förslag till en socialtjänstlag som är indelad i olika
avdelningar för att göra lagen pedagogisk men också för att möjliggöra att den kan fortsatta att
vara pedagogisk även vid ändringar eller införande av nya bestämmelser.
Kapitel 5. Lagens tillämpningsområde
I nuvarande och äldre lagstiftningar går det inte att utläsa vilken verksamhet som avses med
socialtjänst, däremot finns ramarna att läsa utifrån de inledande bestämmelserna. Olika
definitioner finns att hämta i Socialstyrelsens termbank, men även i annan lagstiftning såsom
offentlighets- och sekretesslagen och lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten. Dessa olika definitioner stämmer inte helt överens med varandra och är inte heller
helt uppdaterade efter de kommunala organisationerna idag. Utredningen bedömer därför att det
i socialtjänstlagen bör föras in en bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst för att
tydliggöra vilka verksamheter som omfattas av socialtjänstlagens tillämpningsområde. Förslget
påverkar inte området äldreomsorg eller den verksamhet som hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden bedriver men det är tydligt att äldreomsorg ingår i den nya definitionen.
Förslag (kapitel 5.1.2):
Det införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som anger att med socialtjänst avses i lagen
1. verksamhet som bedrivs med stöd av denna lag,
2. verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, eller
3. annan verksamhet som enligt lag eller förordning ska bedrivas av socialnämnd eller
Statens institutionsstyrelse.
Som socialtjänst räknas inte den tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar
med stöd av denna lag. Om det i annan lag eller förordning finns avvikande bestämmelser för
sådan verksamhet som avses i andra och tredje punkterna tillämpas de bestämmelserna. Som en
följd av att införa en definition av socialtjänst i socialtjänstlagen föreslår också utredningen att
definitionerna i annan lagstiftning bör ses över.
Förslag (kapitel 5.1.4):
Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över omfattningen av begreppet
socialtjänst i offentlighets- och sekretesslagen och lagen om behandling av personuppgifter.
Kapitel 6. En mer enhetlig begreppsanvändning
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Utredningen anser inte att begreppsanvändningen i lagen är stringent. Detta utifrån att
nuvarande socialtjänstlag har förändrats mycket över tid, en del finns kvar sedan 1980, en del har
förändrats vid större översyner och en del har förts in som särreglering vid olika tillfällen. Ett
exempel är att båda begreppen kommunen och socialnämnden används i lagen som ansvarig.
Här finner dock utredningen att det ena inte kan ersätta den andra genomgående eftersom det
riskerar otydlighet i ansvarsfördelningen. I ett antal paragrafer föreslås begreppet kommunen
dock bytas ut till socialnämnden, dock inte i något sammanhang som berör hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens verksamheter. Utredningen bedömer att begreppsanvändningen behöver bli
mer enhetlig och att begreppet insatser bör användas genomgående i lagen. Detta innebär att ett
antal andra begrepp föreslås ändras.
Förslag (kapitel 6.2.1):
Nedanstående begrepp berör hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter och föreslås
ändras enligt följande:
- 2 kap 1 § (”stöd och hjälp” ersätts av ”insatser”)
- 2a kap. 1 och 2 och 4–6 §§ (”stöd och hjälp” ersätts av ”insatser”)
- 5 kap. 5 § (”stöd och hjälp” ersätts av ”insatser”)
- 3 kap. 6 § första stycket (”social tjänst” ersätts av ”insatser”)
Utredningen ser inte några hinder med att byta ut de olika begreppen ”stöd och hjälp”, ”stödoch hjälpinsatser”, ”social tjänst” och ”tjänst” till insatser utifrån att det inte har motiverats eller
beskrivits i tidigare förarbeten varför just de olika begreppen valts, och eftersom de anses ha
samma innebörd som insats-begreppet. Begreppet insatser, som också redan finns i nuvarande
lagstiftning, är enligt utredningen ett övergripande begrepp som har en central betydelse inom
socialtjänsten och används i stor utsträckning inom socialtjänstens verksamheter.
Förslag (kapitel 6.2.2):
Bestämmelsen om vilka insatser socialtjänstlagen ska ge omformuleras till att ange att
socialnämnden ska erbjuda insatser i form av rådgivning, omsorg, vård, stöd och annan hjälp till
enskilda som behöver det. Det införs en ny bestämmelse som upplyser om att insatserna kan
ges på två sätt: efter individuell behovsprövning eller utan föregående individuell
behovsprövning.
I nuvarande socialtjänstlag finns en uppräkning av vissa uppgifter inom socialtjänsten. Det anges
att socialnämnden ska svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård,
ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. Varför just dessa
begrepp räknas upp kan inte utläsas av förarbetena. Utredningens bedömning är att begreppen
”omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd”
delvis överlappar varandra och att bestämmelsen därför skulle kunna kortas och förenklas enligt
förslaget. I och med förslaget definieras också begreppet insatser.
Utredningen bedömer att innebörden av begreppet service i socialtjänstlagen inte är tydlig.
Begreppet service kan enligt utredningen uppfattas på olika sätt beroende på sammanhang, vilket
blir problematisk, särskilt i samband med de förslag som utredningen lämnar kring insatser utan
föregående behovsprövning. Dessutom kan en sammanblandning ske mellan den service som
avses i lagen och de insatser som kallas serviceinsatser, dvs. städ, inköp och tvätt. För att göra
lagen lättare att förstå och för att undvika sammanblandning av begreppets olika innebörd bör
begreppet service inte användas i den nya lagen enligt utredningen.
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Förslag (kapitel 6.2.3):
- Begreppet ”annan lättåtkomlig service” i nuvarande 5 kap. 5 § första och tredje styckena
socialtjänstlagen ersätts av ”andra lättåtkomliga tjänster”.
- Bestämmelsen i nuvarande 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen omformuleras på så
sätt att kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för äldre personer som behöver
omvårdnad och särskilt stöd.
- Bestämmelsen i nuvarande 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen omformuleras på så
sätt att kommunen ska inrätta bostäder med särskilt stöd för den som möter betydande
svårigheter i sin livsföring till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl.
Slutligen föreslår utredningen ett antal andra begreppsändringar för en mer konsekvent
användning, för att modernisera vissa formuleringar och för att ta bort vissa stigmatiserande
formuleringar.
Förslag (kapitel 6.3):
Nedanstående begrepp berör hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter och föreslås
ändras enligt följande:
- ”verka för” ersätts av ”arbeta för”
- ”människor” ersätts av ”personer”
- ”samarbete” ersätts av ”samverkan”
Kapitel 7. Socialtjänstens mål
Socialtjänstlagen har utformats med syftet om att vara en målinriktad ramlag och de mål som
anges i lagen har stor betydelse för hur socialtjänstens verksamhet inriktas och utformas. I
socialtjänstlagens inledande målbestämmelse anges att samhällets socialtjänst på demokratins och
solidaritetens grund ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och
utveckla individens och gruppers egna resurser. Målen är övergripande vilket betyder att de avser
alla verksamheter inom socialtjänsten oavsett om det gäller arbete på samhälls-, grupp-, eller
individnivå. Lagen ska dock inte vara kravlös utan räkna med både samhällets och den enskildes
ansvar.
Socialtjänstens mål har formulerats i anslutning till några principer: helhetssyn, frivillighet och
självbestämmande samt normalisering. Lagen ska se till individens hela situation och
socialtjänsten kan inte tvinga enskilda att ta emot insatser. Lagen ska stödja att människor så
långt som möjligt kan leva som andra och ha det som andra, men samtidigt kan vara sig själv.
Kompletterande mål och principer finns även för att konkretisera socialtjänstens ansvar, som
delas in i typer av insatser:
- strukturinriktade insatser, som syftar till en god samhällsmiljö. Hit räknas medverkan i
samhällsplanering, arbete med sociala problem i samhället, uppsökande verksamhet,
- allmänt inriktade insatser, med vad menas generellt utformade sociala insatser som
exempelvis barnomsorg eller äldreomsorg,
- individuellt inriktade insatser, som avser sociala tjänster direkt anpassade till den enskilde
individens behov.
De övergripande målen och principerna har inte ändrats sedan socialtjänstlagen först infördes.
Utredningen ger inte förslag på att de ska ändras då de fortfarande anses vara aktuella. Målen
och principerna formulerades med syfte om att öppna för och stimulera till utveckling av nya
arbets- och organisationsformer inom socialtjänsten. Utredningen framhåller att följa principerna
och uppnå målen kräver ett systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning, användande av
vetenskap och beprövad erfarenhet samt reflektion över normer och värderingar som kan
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påverka bemötandet av den enskilde. Det handlar om att synliggöra, förebygga och motverka
omotiverade skillnader som hotar jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet inom socialtjänsten.
Förslag (kapitel 7.2.3):
Socialtjänsten ska främja människors jämlika och jämställda levnadsvillkor.
Utredningen ska föreslå en lag som stödjer tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig
socialtjänst. Dagens jämställdhetspolitik har som utgångspunkt att kvinnor och män ska ha
samma makt på kollektiv nivå att forma samhället och på individuell nivå att forma sina liv.
Jämställdshetspolitiken är relevant för socialtjänstens ansvarsområden utifrån socialnämndens
yttersta ansvar för kommuninvånarna. Inom äldreomsorgens område kan män och kvinnor bli
beviljade olika insatser på grund av deras kön, men även omfattning av insatser, fastän behoven
är desamma. Utredningen anser att socialtjänsten ska främja både jämlika och jämställda
levnadsvillkor. Genom att ange både jämlikhet och jämställdhet i de övergripande målen blir det
tydligt att socialtjänsten måste arbeta med båda delarna. I detta arbete är systematiskt
kvalitetsarbete extra viktigt för att synliggöra omotiverade skillnader.
Förslag (kapitel 7.2.4):
Socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv.
Socialtjänstens uppdrag kan delas in två delar: förebygga och motverka sociala problem samt
kompensera genom social omsorg och omvårdnad till personer som på grund av ålder eller
funktionsnedsättning, sjukdom eller liknande inte kan förväntas tillgodose sina egna behov.
Utredningen framhåller att ett förebyggande arbete är centralt för en hållbar socialtjänst.
Ambitionerna med lagstiftningen från början har inte infriats gällande just det förebyggande
arbetet. Med översynen av lagen vill regeringen åstadkomma bättre förutsättningar för en hållbar
socialtjänst som dels ger möjlighet till långsiktiga, tidiga, förebyggande insatser och
trygghetsskapande arbete, dels stärker socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen.
Utredningen har valt att se socialtjänstens förebyggande arbete som arbete som bedrivs i tre
nivåer; samhälls-, grupp- och individnivå. Förebyggande arbete på samhällsnivå avser det arbete
som genomförs på en strukturell och övergripande nivå, exempelvis socialnämndens deltagande
i samhällsplanering. Förebyggande arbete på grupp- och individnivå avser alla insatser som är
riktade till någon av socialtjänstens målgrupper eller direkt till enskilda individer med syfte om
att förhindra eller motverka behov av mer ingripande insatser. Förebyggande arbete inom
äldreomsorgen kan exempelvis handla om den äldre får möjlighet till fysisk aktivitet som ökar
möjligheten att behålla sin självständighet längre. Förebyggande arbete är något som anses
prioriteras bort till förmån för akuta individuella ärenden. Det påverkas av kommunernas och
socialtjänstens ansträngda situation. Den allmänna förklaringen till detta är att förebyggande
arbete inte är något inom socialtjänstlagen tydligt ställer krav på. Sociala investeringar bygger på
antagandet att det kan vara samhällsekonomiskt mer lönsamt att investera i tidiga, förebyggande
insatser. Bland personer i äldreomsorgen finns nästan alltid någon risk som kan förebyggas, så
som fallolyckor, undernäring eller ensamhet och psykisk ohälsa.
Förslag (kapitel 7.4.3):
Socialtjänsten ska inriktas på att vara lätt tillgänglig.
Det förebyggande arbete som betonades när socialtjänstlagen först infördes hänger nära samman
med att människor har kunskap om socialtjänsten och enkelt kan kontakta den. En tillgänglig
socialtjänst är öppen och tillmötesgående, samt tillgänglig genom information och direkta
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kontakter om stödbehov och tillgång till insatser. En lätt tillgänglig socialtjänst handlar inte bara
om ett förebyggande arbete utan också om människors rätt till stöd från samhället efter behov.
Många personer som behöver ha kontakt med socialtjänsten har funktionsnedsättning, därför
behöver socialtjänsten uppfattas som tillgänglig genom exempelvis lätt svenska men även andra
språk.
Kapitel 8. Lagens inriktning på vissa grupper
Den nuvarande socialtjänstlagen innehåller särskilda bestämmelser för vissa målgrupper: barn
och unga, äldre människor, personer med funktionsnedsättning, missbrukare, personer som
vårdar och stödjer närstående, brottsoffer och skuldsatta personer. Utredningen ställer sig frågan
om huruvida gruppindelningen bör tas bort ur lagen. Argument finns både för och emot.
Argument för att gruppindelningen bör bara kvar:
- klargör det offentliga åtagandet gentemot medborgare,
- kan ge trygghet för den som ingår i någon av målgrupperna,
- tydlighet för myndigheter och huvudmän med vad som ska uppnås och öka
förutsättningarna för likvärdighet och kontinuitet,
- de bestämmelser som innehåller mål kan göra det lättare för den enskilde att förstå sina
rättigheter,
- ökad möjlighet att arbeta med det som är specifikt och gemensamt för personer som
ingår i en grupp,
- kan främja socialtjänstens möjligheter att ha och utveckla rätt kompetens för behov och
förutsättningar bland enskilda i de olika grupperna och erbjuda insatser som utformats
med ledning av vad som generellt är känt om grupperna,
- kan användas som utgångspunkter för jämförelser inom och mellan kommuner av hur
målen uppnås.
Argument för att gruppindelningen bör tas bort:
- leder till gränsdragnings- och samverkansproblem vid tillämpningen av lagen,
- kan tolkas som att andra grupper inte omfattas av motsvarande ansvar,
- kan fungera styrande (att grupper anges och ibland dessutom med olika detaljeringsgrad)
för socialtjänsten och skapa en ordning där det som inte anges i lagen inte heller behöver
göras,
- risk att de grupper vars bestämmelser innehåller värdeord eller tydliga mål kan komma
att prioriteras framför andra, trots att lagen inte medger prioritering mellan grupper,
- kan medföra att andra behov hos den enskilde inte uppmärksammas och tillgodoses.
Strukturer, arbetssätt och kompetens som byggs upp utifrån de olika målgrupperna kan
begränsa en helhetssyn.
- kan bli en klassificering eller kategorisering av de som ingår i en grupp. Sociala och
kulturella normer eller föreställningar om olika grupper kan prägla behovsbedömningar,
erbjudanden av insatser och genomförandet av dem, i förlängningen kan det leda till
diskriminering.
- på sikt kan leda till alltmer detaljreglerad och splittrad verksamhet,
- kan organisatoriskt skapa ”stuprör”.
Utredningen beskriver att det finns risker med att ändra dagens målgruppsindelning bland annat
utifrån oro för ojämlikhet och ambitionsändringar och att tydligheten för den enskilde kan
komma att minska. Därför är utredningens bedömning att målgruppsindelningen i lagen bör

9 (29)
tonas ned för att tydliggöra vikten av helhetssyn och inriktningen på personers individuella
behov och förutsättningar istället för deras grupptillhörighet. Utredningens lösning för
gruppindelningen blev att flera av de särskilda bestämmelserna finns kvar, men struktureras om
på ett sätt som tydliggör vikten av helhetssyn och inriktningen på personer individuella behov
och förutsättningar istället för deras grupptillhörighet.
Förslag (kapitel 8.3.4) endast den som är tillämplig för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden anges:
Bestämmelserna i nuvarande 5 kap. 3 § och 9–12 § § socialtjänstlagen omformuleras och ges
följande lydelse:
- Socialnämnden ska erbjuda närståendestöd i syfte att stödja och hjälpa den som vårdar
en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med
funktionsnedsättning.
Närståendestödet föreslås alltså förändras från att nu regleras att gälla gruppen ”personer som
vårdar och stödjer närstående” till att regleras som en insats som socialnämnden har ansvar för
att erbjuda.
Kapitel 9. Samhällsplanering
I nuvarande socialtjänstlag regleras att socialtjänsten ska medverka i samhällsplaneringen, bland
annat med syfte att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden och därmed kunna
förebygga och motverka sociala problem. Utredningen konstaterar dock att socialtjänstlagens
intentioner inte har infriats. En anledning av flera kan vara att socialtjänstens medverkan i
samhällsplaneringen inte anges i de lagar som samhällsplanerande aktörer har att följa. Eftersom
utredningen menar att samhällsplaneringen kan fungera som ett viktigt instrument för att
påverka sociala villkor lämnas förslag på ändringar även i plan- och bygglagen.
Förslag (kapitel 9.4.5):
2 kap. 3 § plan- och bygglagen kompletteras med ett krav på att kommunen vid sin planläggning
ska ta hänsyn till sociala aspekter. Vidare ska översiktsplanen, enligt ett tillägg i 3 kap. 2 § planoch bygglagen, ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön.
Kapitel 10. Planering av insatser
Av dagens socialtjänstlag framgår att kommunen ska planera sina insatser för äldre personer
respektive personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vid planeringen ska
kommunen samverka med andra samhällsorgan och organisationer. Samverkan som avsågs vid
införandet av regleringen var framför allt den med regionen. Syftet är att tillgodose äldres behov
av boende, service och vård. En av de vanligaste anledningarna till att enskilda får vänta på att
beviljade insatser utförs är brist på boenden.
Utredningen bedömer att kommunens ansvar att planera för insatser inom socialtjänsten inte
bör vara begränsat till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Med planering av
insatser avses kommunens behov av insatser och inte insatser i det enskilda fallet. Genom
övergripande planering och god framförhållning bedöms bättre förutsättningar skapas för
socialtjänsten att anpassa verksamheten efter ändrade förhållanden. Därmed kan resurserna
användas mer effektivt. På detta sätt kan också oskäligt långa väntetider mellan beslut och
verkställighet motverkas.
Förslag (kapitel 10.2.3):
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
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regionen samt andra samhällsorgan och organisationer.
Idag finns en rapporteringsskyldighet i socialtjänstlagen. Gynnande biståndsbeslut som inte
verkställs inom tre månader ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt
till kommunens revisorer och i statistikform till kommunfullmäktige. I ärenden där kommunen
inte verkställt ett beslut i skälig tid kan IVO ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska
betala en sanktionsavgift för dröjsmålet. Utredningen menar att regleringen om särskild avgift
inte har minskat väntetiderna för att få sitt bistånd verkställt och att väntetiderna beror på
resurser och bristande planering snarare än ett ”kommunalt beteendeproblem”. Den särskilda
avgiften anses inte vara ett verkningsfullt och rimligt verktyg för att komma tillrätta med
problemen. Den nya regleringen kring skyldigheten att planera insatser inom socialtjänsten anses
mer verkningsfullt. Man jämför också hur arbetet med långa väntetider inom socialtjänsten och
väntetiderna inom hälso- och sjukvården skiljer sig åt. För att komma tillrätta med problemen
inom socialtjänsten är verktyget en avgift medan man inom hälso- och sjukvården fått
prestationsbaserade ersättningar för att minska väntetiderna (den s.k. kömiljarden).
Förslag (kapitel 10.3.5):
Bestämmelserna om särskild avgift i nuvarande 16 kap. 6 a–e §§ socialtjänstlagen upphävs.
Rapporteringsskyldigheten bedöms vara en viktig förutsättning för kommunens planering av
insatser och för tillsynsmyndighetens möjlighet till kontroll. I dess nuvarande form, med
rapportering varje kvartal, anses dock skyldigheten vara för administrativt belastande för
kommunerna, och en mer sällan förekommande rapportering förordas därför.
Förslag (kapitel 10.3.6):
Tiden för rapportering av ej verkställda beslut, enligt nuvarande 16 kap. 6 f § tredje stycket och 6
h § tredje stycket socialtjänstlagen, förlängs från en gång i kvartalet till en gång var sjätte månad.
Förslaget innebär dock att det fortsatt är de beslut som inte verkställts inom tre månader som
ska rapporteras.
Kapitel 11. Kvalitet inom socialtjänsten
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen. Avsikten
med bestämmelsen är att garantera kvalitet i den verksamhet som bedrivs och de insatser som
ges. Kvalitet är ett svårfångat begrepp och går inte fastställa på ett entydigt sätt. Det krävs ett
utvecklingsarbete av såväl kvalitetskriterier som metoder för att mäta kvalitet. Kvalitet kan inte
enbart ses ur ett brukarperspektiv utan bör även bedömas ur ett personal-, lednings- och
medborgarperspektiv. Faktorer som är av stor betydelse för att en verksamhet ska vara av god
kvalitet är exempelvis rättssäkerhet, den enskildes medinflytande, lätt tillgänglig vård och service,
ett genomtänkt arbetssätt, fungerande arbetsledning och lämplig sammansättning av arbetslag.
Att socialtjänsten använder ett genomtänkt arbetssätt är en del av kvaliteten, vilket understryker
behovet av uppföljning och utvärdering av olika insatser.
Gällande äldreomsorg innebär god kvalitet att vid behovsbedömning och i det dagliga arbetet
uppmärksamma behov av sådana insatser som kan underlätta den dagliga livsföringen för den
enskilde. En viktig förutsättning är tillgång till personal med lämplig utbildning och kompetens.
Personalen behöver också ha god kännedom om personens vanor samt vård- och
omsorgsbehov. Kvalitet kan också stärkas genom god personalkontinuitet som kan bidra till tillit
och trygghet för den äldre.
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Förslag (kapitel 11.1.3):
Bestämmelsen i nuvarande 3 kap. 3 § socialtjänstlagen omformuleras till att ange att verksamhet
inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.
Tidigare lagstiftning använder begreppet insatser istället för verksamhet. Eftersom utredningen
definierar begreppet insatser mer precist som de insatser som socialtjänsten ska erbjuda till
enskilda, blir definitionen av begreppet snävare. Ambitionen är att hela socialtjänstens
verksamhet ska vara av god kvalitet, däribland insatser.
Förslag (kapitel 11.2.1):
Bestämmelser i nuvarande 3 kap. 3 § socialtjänstlagen 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 avgränsning
till verksamhet rörande barn och unga tas bort.
När lagtexten togs fram var ambitionen att den skulle gälla för alla målgrupper. Bestämmelsen i
nuvarande socialtjänstlag rör dock endast barn och unga, på grund av att där och då framkommit
övergrepp inom den sociala barn- och ungdomsvården och det ansågs brådskande att
bestämmelsen blev lag. Utredningen har därför nu ändrat bestämmelsen så att den rör samtliga
målgrupper.
Enligt socialtjänstlagen ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Regleringen syftar till att framhålla vikten av att upprätthålla en hög kompetens och välja
personer med lämplig bakgrund och personlighet för yrken inom socialtjänsten. Detta är av
central betydelse för att kunna erbjuda insatser av god kvalitet. Var och en som fullgör uppgifter
inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som
genomförs är av god kvalitet.
Förslag (kapitel 11.3.2):
Bestämmelser i nuvarande 14 kap. 2 § socialtjänstlag som anger att var och en som fullgör
uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska medverka till att den
verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet – omformuleras så att
det istället anges att personalen ska medverka till att verksamheten är av god kvalitet.
Utredningen ger förslag på att de båda bestämmelserna 3 kap. 3 § och 14 kap. 2 § ska
sammanföras i en bestämmelse. Argumentet för detta är att de båda bestämmelserna syftar till
att med stöd av dem som arbetar inom socialtjänstens verksamhet nå en socialtjänst av god
kvalitet. Därför leder omformuleringen till en mer enhetlig begreppsanvändning då det i
bestämmelsen 3 kap. 3 § anges personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Kapitel 12. Uppföljning
Bestämmelsen om god kvalitet enligt socialtjänstlagen ställer krav på uppföljning och utvärdering
av de insatser som utförs. Även om någon annan utför insatsen är socialnämnden ansvarig för
att den enskilde får den insats som den beviljats och att insatsen är av god kvalitet. Med detta
följer en skyldighet att dokumentera att ett beslut har verkställts samt följa upp det beviljade
biståndet.
Systematisk uppföljning innebär att systematiskt dokumentera arbetet med enskilda individer för
att sedan följa upp hur det går för dem. Det ger en transparens i verksamheten och underlättar
infriandet av krav och förväntningar gällande god kvalitet. Det ger även goda underlag till
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ledning och nämnder för beslut om resurser och insatser samt bidrar till skapande av beprövad
erfarenhet.
Nyttan och användning av systematisk uppföljning kan delas in i tre olika nivåer: individuell
uppföljning i det direkta arbetet med enskilda, verksamhetsuppföljning samt nationell
uppföljning. Individuell systematisk uppföljning handlar om att löpande beskriva och mäta den
enskildes problem och behov, insatser och resultat. Verksamhetsuppföljning innebär att
informationen från individuppföljningen kan sammanställas på gruppnivå i syfte att utveckla
verksamheten. Det ger verksamheten kunskap om gruppens olika behov. Uppföljningen kan
även visa om verksamheten når förväntade mål samt påvisa skillnader i olika typer av insatser.
Resultaten från den individuella nivån kan även samlas in på nationell nivå för kvalitets- och
verksamhetsutveckling.
För att uppföljning ska vara ändamålsenlig behöver såväl struktur, process som resultat mätas.
Strukturer är de resurser och förutsättningar som verksamheten har, processer är de aktiviteter
som genomförs och resultatet beskriver vad aktiviteterna leder till. Tillsyn från IVO visar att
brister i verksamheter i landet ofta beror på otillräcklig uppföljning. Motsägelsefullt visar olika
utredningar att kommuner lägger ner för mycket tid på att mäta och följa upp. Därför tycks det
vara så att kommuner mäter alltför mycket, men inte har kunskap om vad som ger mervärde att
mäta. Flera aktörer såsom Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Socialstyrelsen försöker
på nationell nivå stödja kommunerna med att mäta rätt saker, och bör även utveckla detta stöd.
Dessutom bör den officiella statistiken utvecklas, för att förenkla uppföljning.
Förslag (kapitel 12.3.3):
Bestämmelser i nuvarande 3 kap 31 § tredje stycket socialtjänstlagen om att kvalitet i
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras, kompletteras med ett
uttryckligt krav på uppföljning.
Den uppföljning som görs idag är inriktad på kostnader och statistikuppgifter för socialtjänstens
verksamheter, såsom antal äldre med plats på särskilt boende. Sällan följs resultatet av insatserna
som ges, vilket gör att kommuner saknas kunskap om hur det går för personer som får insatser.
Därför ger utredningen förslag på att det i lagstiftningen ska finnas krav på uppföljning av
socialtjänstens verksamhet. Uppföljning är en nödvändig förutsättning för att säkerställa god
kvalitet i socialtjänsten. Det är även en förutsättning för att få underlag till kunskaps- och
verksamhetsuppföljning.
Förslag (kapitel 12.3.4):
Regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att lämna förslag på hur stödet till systematisk
uppföljning inom socialtjänsten kan utvecklas. Detta som en del i arbetet med att säkerställa och
utveckla kvaliteten i verksamheten. Förslaget bör tas fram i nära samarbete med kommunernas
regionala samverkans- och stödstrukturer och SKR.
Kapitel 13. Bemötande
Mötet med den enskilde är en av de viktigaste faktorerna för en god kvalitet i socialtjänsten. Ett
professionellt och individbaserat förhållningsätt förutsätter att mötet mellan socialtjänsten och
den enskilde sker på ett balanserat sätt där den enskildes erfarenheter och önskemål så långt som
möjligt tillvaratas. Det kräver i sin tur tillgång till personal med relevant kompetens och rätt
förutsättningar i övrigt. En gemensam nämnare för ett gott bemötande är att den enskilde
bemöts på ett sätt som säkerställer den enskildes rättigheter, främjar en god kontakt om behov,
förutsättningar och önskemål samt rätt insatser i förhållande till det. Utredningen avgränsar
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bemötande till kontakter mellan enskilda och personer som arbetar professionellt inom
socialtjänsten.
Bemötande i socialtjänsten rör grundläggande frågor om förhållandet mellan det offentliga och
den enskilde, och om hur det förhållandet formas och utvecklas. Som en del av verksamhetens
kvalitet förutsätter arbetet med bemötande engagemang och systematik på ledningsnivå, för att
ge de professionella rätt förutsättningar och för att följa upp och utveckla arbetet. Betydelsen om
gott bemötande framhålls i förarbetena till bestämmelsen om äldreomsorgens värdegrund. Mötet
mellan den äldre personen och personalen kan ha avgörande betydelse för den äldres livskvalitet.
Det kan innebära att lyssna till den äldre personen, ta sig tid att samtala, ge besked i god tid och
att hålla överenskomna tider.
Förslag (kapitel 13.2.5):
Enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt utifrån sina förutsättningar och behov.
Bemötande får ofta goda resultat i olika brukarundersökningar men flera aktörer pekar ändå på
brister i socialtjänstens bemötande. Förvaltningslagens bestämmelser om bemötande är
grundläggande för socialtjänstens kontakter med enskilda, men omfattar endast
myndighetsutövning. Det utgår inte från bemötande som en del av socialtjänstens arbete med att
förebygga, bedöma och tillgodose behov av stöd, omsorg och vård. Med formuleringen att
enskilda ska bemötas på ”ett respektfullt sätt” vill utredningen markera att allt bemötande inom
socialtjänsten ska utgå från respekten för människovärdet, som är lika för alla människor, och
från de individuella skillnader som gör alla människor unika. För all personal inom socialtjänsten
är ett respektfullt bemötande en del av ett professionellt arbete. Ett respektfullt bemötande
ställer krav på kompetens i form av såväl kunskaper och färdigheter som förhållningssätt. Frågor
om bemanning, tidsanvändning och arbetsmiljön i övrigt har betydelse för personalens
möjligheter att bemöta den enskilde på ett respektfullt sätt.
Kapitel 14. En kunskapsbaserad socialtjänst
Det räcker inte med att personer har tillgång till en viss insats av socialtjänsten, det är en lika
viktig fråga att den enskilde i svåra situationer har tillgång till en professionell behandling som är
till verklig hjälp. Det har skett tydliga framsteg de senaste 20 åren, men att införa en evidens- och
kunskapsbaserad socialtjänst men det är ett långsiktigt förändringsarbete. Evidensbaserad praktik
innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap och den
enskildes situation, erfarenhet och önskemål vid beslut om insatser. Modellen innebär en
medveten och systematisk användning av dessa kunskapskällor. Hur information från
kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och lokala sammanhanget, till exempel
tillgången på lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap.
Brukarmedverkan i en evidensbaserad praktik innebär att den professionelle och den enskilde
gör något tillsammans, istället för att professionen gör något med eller för, den enskilde. Den
professionelles roll är bland annat att bidra med kunskap om insatser och behandlingsmetoder,
förklara deras för- och nackdelar och uppmuntra den enskilde att ta aktiv del i besluten kring
insatser. Den berörda personen bidrar med sina erfarenheter av att leva med problemen och
beskriver sina behov, värderingar och önskemål. På så sätt involveras den enskilde och
motivationen ökar. De professionella kan genom systematisk uppföljning följa hur det går för
den enskilda individen.
Kunskap och erfarenhet från professionen och brukaren kan bli beprövad erfarenhet. Detta är
kunskap som bygger på goda exempel där kunskaper från profession och brukare har
synliggjorts, värderats och systematiserats genom uppföljning, dokumentation, kritisk granskning
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och spridning. Beprövad erfarenhet förutsätter systematisk uppföljning. Genom beprövad
erfarenhet kan nya arbetssätt och metoder utvecklas och professioner kan bli medskapare av
kunskap och på så vis bygga professionalitet. Socialtjänstlagen ställer inga krav på att
socialtjänstens verksamhet eller kvalitetsarbete ska baseras på kunskap. Men god kunskap måste
anses vara en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva verksamhet av god kvalitet.
Socialtjänsten har ett kontinuerligt behov av ny kunskap. Området är brett och behöver täcka
flera verksamhetsgrenar och forskningsområden.
Förslag (kapitel 14.3.1):
Det införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att verksamhet inom socialtjänsten ska
bedrivas i överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst behöver stärkas. Enligt Socialstyrelsen är
intresset för evidensbaserad praktik låg bland socialnämndspolitiker år 2017. Behovet av
långsiktigt utvecklingsarbete tillsammans med det låga intresset för frågan talar för att det behövs
mer än t.ex. regionala stödstrukturer och statsbidrag för att uppnå en hållbar kunskapsbaserad
socialtjänst. Utredningen anser att tillgången på kvalitetssäkrad kunskap är tillräcklig för att
kommunerna ska kunna leva upp till de krav som ställs i den nya bestämmelsen. Verksamheterna
behöver anpassa sina ledningssystem efter professionens olika förutsättningar för att arbeta i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Förslag (kapitel 14.3.3):
Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att utreda hur man kan säkerställa en
fungerande och effektiv kunskapsstyrning som säkerställer samarbete mellan kommuner och
mellan kommunerna och staten.
Det är en utmaning för myndigheter att nå ut till och föra en dialog med 290 kommuner. Alla
kommuner oavsett storlek drabbas av negativa konsekvenser när dialogen mellan kommuner och
myndigheter inte fungerar.
Utredningen har uppmärksammats på frågan om professionens begränsade handlingsutrymme
och vem som lämpligen bör ha beslutanderätt i individärenden – förtroendevalda eller
tjänstemän. Nuvarande ordning uppfattas som problematisk, inte minst vad gäller
förutsättningarna att bedriva en verksamhet som står i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet. Rådande organisering av beslutsfattande anses också motverka en
önskvärd professionalisering av socialtjänsten och därmed vara ett hinder för utveckling där
besluten grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessutom finns en risk att beslut
grundas på ekonomiska faktorer och inte faktiska vårdbehov. Frågan har dock inte ingått i
utredningen.
Förslag (kapitel 14.4.6):
Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att göra en översyn av professionens roll och
den nuvarande beslutsordningen inom socialtjänstens område.
Utredningen anser att det finns ett värde i att beslut fattas så nära individen som möjligt. Den
professionelle som den enskilde möter och skapar en relation med är sannolikt den med bäst
förutsättningar att bedöma vilka insatser som är verkningsfulla. Danmark, Finland och Norge
har alla reformerat sina respektive beslutsordningar, där man ökat sakkunnigas inflytande på
bekostnad av de förtroendevaldas.
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Kapitel 15. Nationell statistik
Regelverket för verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring är inte helt tydligt på socialtjänstens
område. Till skillnad från hälso- och sjukvården som har bestämmelser som tillåter samtliga
vårdgivare att dels hantera personuppgifter i sin egen verksamhet för kvalitetssäkring m.m., dels
registrera uppgifter i regionala och nationella kvalitetsregister, saknas i princip motsvarande
bestämmelser för socialtjänsten. Av förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter
inom socialtjänsten (SoLPuF) följer dock att en kommun får behandla personuppgifter för
tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamheten. Sådana
bestämmelser saknas dock för privata utförare inom socialtjänsten.
Den nationella uppföljningen av socialtjänstens insatser visar betydande skillnader jämfört med
hälso- och sjukvården. I hälso- och sjukvården finns runt 100 nationella kvalitetsregister som
vårdgivarna själva har huvudansvaret för samt ett antal centrala hälsodataregister där
Socialstyrelsen följer utvecklingen på ett antal områden. Motsvarande saknas till stora delar i
socialtjänsten. Inom den kommunala äldreomsorgen används två nationella kvalitetsregister:
Senior Alert och BPSD (Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid
demens). Syftet med registren är att kvalitetssäkra omvårdnaden av äldre och personer med
demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av dessa patientkategorier över
hela landet. Kvalitetsregistren används vid insatser inom hälso- och sjukvård, men genererar en
bredare kunskap om demenssjukdom, undernäring, sårbehandling och förebyggande arbete
inom den kommunala hälso- och sjukvården. Detta bidrar till en bättre kvalitet även i den sociala
omsorgen på särskilda boenden, korttidsboenden m.m. eftersom merparten av personalen där
växlar mellan arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen reglerar den så kallade statistiksekretessen.
Sekretessen gäller särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för
uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras
till den enskilde. Sekretessen är absolut, men medger i särskilda fall utlämnande av
avidentifierade uppgifter för statistik- och forskningsändamål.
Enligt lagen om den officiella statistiken finns bestämmelser om uppgiftsskyldighet, som anger
vilka som är skyldiga att lämna uppgifter och vilka uppgifter som ska lämnas. Registren ger
information om kommunernas socialtjänstverksamhet och ger möjlighet att göra nationella
sammanställningar över vilka grupper som får sådana insatser. För att kunna följa och utvärdera
utvecklingen av kvalitet och effektivitet på både nationell och lokal nivå i socialtjänsten behövs
god kunskap om invånarnas behov, kommunernas insatser och resultat över tid. Dessa uppgifter
dokumenteras idag lokalt i kommunerna, men bara uppgifter om beslutade insatser samlas in på
nationell nivå. Därför visar nationell statistik endast vilka insatser som ges men inte vilka behov
insatserna ska tillgodose. Inte heller vad insatserna leder till, resultatet av insatserna. Det gör det
svårt att utvärdera vården och omsorgen på nationell nivå.
Socialstyrelsen samlar in personnummerbaserad statistik genom den officiella statistiken och viss
mängdstatistik. Problemet med mängdstatistiken är att dubbelregistrering kan förekomma då
personer får insatser av flera huvudmän, eller dubbelräkning. Genom personnummerbaserad
statistik går det att följa personer över tid för att se hur insatserna förändras i karaktär och
omfattning. Individbaserade uppgifter utgör en viktig bas för kommuner och regioner i deras
uppgift att planera, följa och analysera den verksamhet som de ansvarar för och resultatet som
olika insatser ger. Dataskyddsförordningen kräver att personuppgifter endast behandlas utifrån
vissa grundläggande principer, gentemot den registrerade ska uppgifterna behandlas lagligt,
korrekt och med öppenhet. De ska även vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i
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förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
Förslag (kapitel 15.10.4):
Det införs en ny lag om socialtjänstdataregister.
För att bedöma vilka utfall olika insatser och utförda aktiviteter har, krävs att Socialstyrelsen får
samla in uppgifter om orsak till insats eller utebliven insats, aktivitet, samt resultat utöver
insatsen. Socialstyrelsens socialtjänstdataregister ska regleras på samma sätt som
hälsodataregistret. Även insatser som ges utan föregående individuell behovsbedömning ska ingå
i rapporteringen för att kunna följa kvaliteten. Utredningens förlag innebär på kommunal nivå
inga förändringar avseende personuppgifter, samtliga uppgifter som utredningen anser behöver
samlas in finns redan hos kommunerna. Däremot finns de inte på nationell nivå. Rapportering
anses stå i rimlig proportion till det intrång som kan uppstå i de enskildas integritet. Det handlar
om att socialtjänsten ska få samma möjligheter som hälso- och sjukvården att arbeta
kunskapsbaserat.
Förslag (kapitel 15.10.5):
Den nya lagen om socialtjänstdataregister ska innehålla bestämmelser om dataregister över
socialtjänsten och sådan verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (socialtjänstdataregister). […]
Den föreslagna lagen om socialtjänstdataregister är avsedd att enbart reglera och avgränsa
Socialstyrelsens behandling av personuppgifter för framställning av officiell och annan statistik
för socialtjänsten.
Förslag (kapitel 15.10.6):
Personuppgifter i ett socialtjänstdataregister ska få behandlas för framställning av statistik.
Personuppgifter som behandlas för framställning av statistik ska också få behandlas för
ändamålen:
1. uppföljning och utvärdering,
2. forskning inom socialtjänsten och sådan verksamhet som bedrivs med stöd av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och
3. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för de ändamål som anges i punkt 1 och 2
eller för framställning av statistik.
Personuppgifter i socialtjänstdataregister ska inte få behandlas för några andra än de ändamål
som nämns ovan.
Socialstyrelsen får behandla redan insamlade uppgifter för det primära ändamålet statistik och
för det sekundära ändamålet uppföljning och utvärdering.
Förslag (kapitel 15.10.7):
För framställning av statistik ska följande kategorier av uppgifter få behandlas om det behövs för
ändamålet och om det inte är tillräckligt att använda kodade personuppgifter eller uppgifter som
inte kan hänföras till enskilda fysiska personer:
1. den registrerades personnummer eller samordningsnummer,
2. kön,
3. folkbokföringsort,
4. födelseort,
5. insats,
6. mål, måluppfyllelse och aktiviteter,
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7. orsak eller behov,
8. anmälan, ansökan eller information på annat sätt,
9. resultat av insats,
10. vårdnadshavare inom familje- och individomsorg, och
11. närstående inom missbruks- och beroendevård.
Uppgift om närstående inom missbruks- och beroendevården får inte innehålla uppgift som
genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den
enskilde. Känsliga personuppgifter ska få behandlas med stöd av artikel 9.2 j i EU:s
dataskyddsförordning under förutsättning att det är nödvändigt för framställning av statistik.
Uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden ska endast få behandlas om det är
nödvändigt för framställning av statistik.
Utredningen lämnar ytterligare förslag på Socialstyrelsens hantering av uppgifter i det föreslagna
socialtjänstdataregistret, se kapitel 15.10.8, 15.10.9, 15.10.10, 15.10.11.
Förslag (kapitel 15.10.12):
Förordningen om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter och
förordningen om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa
funktionshindrade ska upphävas.
Då uppgiftsskyldigheten kommer att regleras i den nya lagen om socialtjänstdataregister finns
inte skäl för att ha kvar förordningarna om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska
uppgifter och förordningen om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service.
Kapitel 16. Insatser efter behovsprövning - bistånd
Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få
dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras
en skälig levnadsnivå. Utredningen har utrett om det finns behov av ett mer ändamålsenligt och
vägledande begrepp än skälig levnadsnivå för bistånd för livsföring i övrigt. Eventuella förslag
som rör biståndsbestämmelsen ska inte leda till en ambitionshöjning på området och inte ha
ekonomiska konsekvenser för det offentliga.
Det finns ett större utrymme för tolkning gällande vad som utgör skälig levnadsnivå för insatser
som rör livsföring i övrigt och rättsläget betraktas som oklart. Detta beror på att biståndet
bestäms utifrån de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet, men också på den
kommunala självstyrelsen och socialtjänstlagens karaktär av ramlag som ger kommunerna ett
visst utrymme att bestämma olika utformning utifrån de lokala förhållandena. Lagstiftaren har
valt att inte definiera skälig levnadsnivå. Begreppets flexibilitet har istället betonats i förhållanden
till bland annat behov, samhällsekonomiska förändringar och metodutveckling inom
socialtjänsten. Den kritik som riktats mot begreppet handlar om begreppets flexibilitet vid
tolkning och tillämpning av biståndsbestämmelser. En annan del av kritiken anknyter till de
riktlinjer som många kommuner tagit fram till stöd för lokal tillämpning av
biståndsbestämmelsen. Forskare inom området anser att riktlinjerna tenderar att bli både ett
slags golv men även ett tak för vad den enskilde tillförsäkras genom biståndet.
Det har framkommit förslag om att skälig levnadsnivå ska ersättas med begreppet ”goda
levnadsvillkor” för att undanröja risken för tolkning och prioriteringar, som återfinns i lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Men det finns skillnader mellan
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socialtjänstlagen och LSS som viktiga att beakta, så som att LSS är en rättighetslag för en viss
grupp till skillnad från socialtjänstlagen som omfattar alla i samhället. Begreppet goda
levnadsvillkor har också fått kritik för sin flexibilitet vid tolkning och tillämpning. Att enbart
byta ut begreppet skulle alltså inte lösa problemet, och ett nytt begrepp skulle antagligen leda till
nya tolkningsproblem.
Förslag (kapitel 16.4.1):
Den nuvarande biståndsbestämmelsen i 4 kap 1 § första stycket socialtjänstlagen delas upp i två
bestämmelser: en som reglerar bistånd för livsföring och en som reglerar ekonomiskt bistånd.
Utredningen anser att den nuvarande bestämmelsen behöver delas upp för att göra lagstiftningen
tydligare och lättare att förstå, bättre anpassad efter förutsättningarna för olika typer av bistånd
och lättare att ändra vid kommande översyner. Det är inte alltid lämpligt att använda samma
begrepp gällande de två bistånden, där skälig levnadsnivå kan vara mer lämpligt för att mäta och
jämföra det ekonomiska stödbehovet men mindre lämpligt gällande bistånd för livsföring.
Förslag (kapitel 16.4.2):
Begreppet ”skäliga levnadsförhållanden” ska ersätta ”skälig levnadsnivå” i den bestämmelse som
reglerar rätten till bistånd för livsföring.
Begreppet levnadsförhållanden är ett mer ändamålsenligt begrepp än levnadsnivå gällande
bistånd för livsföring. Levnadsförhållanden syftar på sådana förhållanden som är viktiga för den
enskildes sammantagna livssituation istället för en viss nivå som kan mätas och jämföras.
Därmed tydliggörs vikten av att biståndet ges utifrån individuella behov och inte utifrån
uppfattningar om generella behov hos personer i olika grupper. Bistånd för livsföring borde
tillförsäkra den enskilde goda levnadsförhållanden. Utredningens direktiv möjliggör inte att
ändra från skälig till goda, på grund av att förslagen inte ska öka ambitionsnivån. Att behålla
ordet skälig gör också att kommuner fortsättningsvis kan väga samman olika omständigheter så
som den önskade insatsens lämplighet som sådan, kostnader för den enskilda insatsen i
jämförelse med andra insatser samt den enskildes önskemål.
Kapitel 17. Insatser utan behovsprövning
Enligt 3 kap. 1 § SoL ska socialnämnden svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd
och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.
Bestämmelsen ger socialnämnden stöd för att arbeta förebyggande med allmänna insatser som
kan inriktas på olika sätt. Socialnämnden får således enligt bestämmelsen erbjuda allmänna
insatser till enskilda i form av service (utan behovsprövning). Allmänna insatser karaktäriseras av
att de inte är individanpassade och tillgängliga för alla, ett exempel inom äldreomsorgen är
mötesplatser för seniorer.
Skillnaden mellan bistånd och service är sättet som insatserna tillhandahålls på, inte insatserna
som sådana. Bistånd förutsätter en ansökan från den enskilde, socialtjänsten inleder därefter en
utredning och fattar ett beslut. Beslutet ska grunda sig på den enskildes behov och situation.
Service bygger i stället på att den enskilde söker upp den verksamhet som han eller hon vill ta del
av. Service är inte individanpassad och föregås inte heller av någon behovsprövning. För att
insatser ska anses vara service ska de vara allmänt inriktade och generellt utformade, öppna och
tillgängliga för alla.
Den 1 juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft, 4 kap. 2 a § SoL, som ger socialnämnden
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möjlighet att erbjuda hemtjänst till äldre utan föregående behovsprövning. Bestämmelsen syftar
till att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja vissa insatser inom äldreomsorgen på
ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet och självbestämmande. Tanken är att
socialnämnden i sina riktlinjer ska ange de kriterier som ska gälla för de insatser som erbjuds,
exempelvis vilken ålder som kan anses vara vägledande när det gäller hjälp och stöd till äldre
personer. Den äldre personen ska ansöka om hemtjänst hos socialnämnden som prövar ansökan
utifrån de kriterier som kommunen fastställt i sina riktlinjer. Ett erbjudande om hemtjänst enligt
4 kap. 2a § SoL förutsätter att den äldre personen har informerats om i vilken utsträckning och
på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna, på vilket sätt kommunen följer
upp insatserna samt rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL.
Utredningen går igenom olika erfarenheter av insatser utan behovsprövning, men eftersom
lagstiftningen är juridisk oklar på området finns inte några klara för- och nackdelar att utvärdera.
Några fördelar som har identifierats är att fler använt socialtjänstens stöd på olika sätt, och
trösklarna för att ta emot hjälp är lägre utan behovsprövning. Någon kommun har dock
erfarenheter av att insatser utan behovsprövning blivit kostnadsdrivande och fått en tveksam
resursfördelningseffekt. De juridiska oklarheterna har bland annat gällt var gränsen för generellt
kontra individuellt anpassad insats går samt om myndighetsutövning överlämnats till andra
aktörer i och med att ingen behovsprövning gjorts. Utredningen bedömer att regelverket för att
tillhandahålla insatser till enskilda behöver vara flexibelt och lämna utrymme för socialnämnden
att i större utsträckning än i dag anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar och behov.
Möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning bör därför
tydliggöras och utvidgas. På så sätt kan enskildas delaktighet och självbestämmande öka såväl
som det förebyggande arbetet kan stärkas. Vidare skapas bättre förutsättningar för effektiv
resursanvändning.
Förslag (kapitel 17.3.2):
Det införs en ny bestämmelse som anger att socialnämnden får tillhandahålla insatser utan
föregående individuell behovsprövning.
Bestämmelsen är ett komplement till biståndsbestämmelserna i 4 kap. 1 och 2 §§ SoL och
innebär ingen begränsning av den enskildes rätt till bistånd. Den innebär inte heller någon
förändring av socialnämndens skyldighet respektive befogenhet att erbjuda bistånd. Förslaget
syftar till att den enskilde ska kunna vända sig direkt till en utförare som erbjuder insatser för
kommunens räkning. Utföraren är den som utför insatsen oavsett om det sker i kommunens
egen regi eller om kommunen anlitat en privat utförare. För att en privat utförare ska kunna
utföra insatser enligt bestämmelsen krävs att ett kontrakt ingåtts med kommunen. Den enskilde
ska med andra ord inte först behöva vända sig till socialkontoret – för ansökan, utredning och
beslut. Däremot utesluter inte författningsförslagets ordalydelse att systemet utformas på så sätt
att socialnämnden själv handhar administration och fördelning av insatser. I så fall måste den
enskilde ändå först vända sig till socialkontoret och där anmäla sitt intresse för en viss insats.
Utredningens avsikt med förslaget är dock att den enskilde ska vända sig direkt till den utförande
verksamheten. Förslaget är endast en befogenhet, och inte en skyldighet för kommunen.
Utredningen bedömer att ett antal insatser inte får erbjudas utan föregående individuell
behovsprövning, även om ambitionen från utredningens sida är att sätta upp så få begränsningar
som möjligt.
Förslag (kapitel 17.3.3):
Följande insatser får inte tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning:
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1. kontaktperson, kontaktfamilj eller kvalificerad kontaktperson,
2. vård i familjehem,
3. vård i sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
4. vård av barn i jourhem, stödboende eller andra hem för vård eller boende än sådana som
avses i 3,
5. stadigvarande plats i sådant boende som avses i 8 kap. 4 eller 7 §, eller
6. ekonomisk hjälp.
Inom äldreomsorgen är det insatserna kontaktperson och särskilt boende som inte får ges utan
individuell behovsprövning. För kontaktperson anser utredningen att den nära personliga
relation som kan byggas upp vid insatsen riskerar att den enskilde hamnar i beroendeställning
och att det därför är särskilt angeläget med uppföljning och insyn från socialnämnden. För
särskilt boende motiveras begränsningen genom att det är av vikt att insatsen är långsiktig och
stabil och att boendet utgör den enskildes hem.
Utredningens förslag innebär att den enskilde kan vända sig direkt till den utförare som erbjuder
insatser. På så sätt kan den enskildes delaktighet och självbestämmande öka. Samtidigt finns det
en risk att den enskilde inte får vetskap om vilka andra insatser som socialnämnden kan erbjuda.
Utan kännedom om tillgängliga alternativ är det svårt att utöva sitt självbestämmande och göra
medvetna val för att förändra sin livssituation. Det är därför angeläget att den enskilde får
information om möjligheten att ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Utredningen anser
därför att det särskilt behöver regleras att den som genomför insatser utan behovsprövning har
en informationsskyldighet.
Förslag (kapitel 17.3.5):
Den som genomför insatser utan föregående individuell behovsprövning ska informera om
möjligheten att ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Informationen ska lämnas till enskilda
som vänder sig till verksamheten. Den ska lämnas på lämpligt sätt och i lämplig utsträckning.
Informationsskyldigheten kan inte fullgöras genom att lämna samma information till alla, utan
informationen måste anpassas efter den enskildes individuella förutsättningar för att enskilda ska
kunna tillgodogöra sig informationen på ett likvärdigt sätt.
Om insatserna utan behovsprövning tillhandahålls av andra utförare än kommunen aktualiseras
frågan huruvida det uppkommer myndighetsutövning. Myndighetsutövning får inte överlämnas
till privata utförare. Utredningen gör dock bedömningen att tillhandahålla insatser utan
föregående individuell behovsprövning inte utgör myndighetsutövning. Men utredningen lämnar
också ett alternativt förslag, om dess bedömning inte godtas. Det alternativa förslaget förordas
dock inte av utredningen. Förslaget innebär tillägg till lagstiftningen som skulle göra det möjligt
för privata utförare att fatta beslut om insatser inom ramen för kommunens villkor, exempelvis
att en viss insats ska ges till de över en viss ålder.
Krav på dokumentation inom socialtjänsten gäller i dag endast vid handläggning av ärenden och
genomförande av vissa insatser som har föregåtts av beslut. Kravet på dokumentation syftar
bland annat till att stärka den enskildes rättssäkerhet och möjliggöra effektiv tillsyn av
verksamheten. Dokumentation behövs även för att följa upp effekterna av olika insatser.
Utredningen anser därför att kravet på dokumentation ska gälla även vid utförandet av insatser
som inte föregåtts av en behovsprövning och beslut.
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Förslag (kapitel 17.5.1):
Bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 5 § socialtjänstlagen omformuleras till att ange att
handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av insatser ska dokumenteras.
Det införs en ny bestämmelse som anger att skyldigheten att dokumentera inte gäller
uppgifter om enskildas personliga förhållanden vid genomförande av rådgivning.
Det införs en ny bestämmelse 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.
Rådgivning inom ramen för socialtjänsten är idag undantagen dokumentationskrav, men skulle
med den föreslagna omformuleringen inte längre vara undantagen. Utredningen anser att
undantaget fortsatt ska gälla, eftersom det är av vikt att kunna vara anonym vid rådgivning.
Ytterligare ett undantag föreslås från utredningen, och det är att socialnämnden får bestämma att
vissa insatser utan föregående behovsprövning kan undantas från dokumentationsskyldigheten.
Ett sådant undantag ska endast kunna medges om det finns särskilda skäl att avstå från
dokumentation. Till exempel att det bedöms vara svårt att nå utsatta grupper om det inte finns
möjlighet till anonymitet. Så kan till exempel vara fallet vid insatser som rör våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, missbruk och prostitution. Ett annat exempel är när öppna
verksamheter är utformade som mötesplatser eller träffpunkter, och där det inte finns skäl eller
behov att dokumentera uppgifter som kan kopplas till enskilda individer. Undantag från kravet
på dokumentation ska endast gälla uppgifter om enskildas personliga förhållanden, såsom namn,
personnummer eller adress. Andra uppgifter som krävs för att följa upp och kontrollera
verksamheten får inte undantas.
Även kring behandling av personuppgifter behöver lagstiftningen tydliggöras för insatser utan
föregående behovsprövning, så att även personuppgifter i den verksamheten får behandlas,
vilket ju krävs för att kunna utföra dokumentationen.
Förslag (kapitel 17.5.2):
Bestämmelsen i 12 § 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 enligt socialtjänstlagen
och servicetjänster enligt 2 kap. 7 § lagen om vissa kommunala befogenheter.
Av 3 kap. 3 § SoL följer att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. I förarbeten
anges att en del av kvaliteten är att socialtjänsten använder sig av ett genomtänkt arbetssätt,
vilket understryker behovet av uppföljning och utvärdering av insatser. Då socialtjänstlagen
redan innehåller ett krav på god kvalitet samt då detta förutsätter uppföljning bedömer
utredningen att uppföljning är en förutsättning för att säkerställa att insatser utan föregående
individuell behovsprövning är av god kvalitet. Det bör dock inte införas något krav på hur
insatserna ska följas upp.
Som en följd av förslagen kring insatser utan föregående behovsprövning lämnar utredningen
några förslag i förhållande till andra regelverk:
Förslag (kapitel 17.6.2):
Bestämmelsen i nuvarande 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen – som bl.a. anger att socialnämnden får
erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning – upphävs.
Möjligheten att tillhandahålla servicetjänster till äldre personer enligt lagen om vissa kommunala
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befogenheter ska finnas kvar (här avses exempelvis fixartjänster).
Bestämmelserna i nuvarande 8 kapitlet socialtjänstlagen, som reglerar kommunens möjligheter
att ta ut avgifter för stöd- och hjälpinsatser, är tillämpliga då kommunen tillhandahåller insatser
utan föregående individuell behovsprövning. Insatser som tillhandahålls utan föregående
individuell behovsprövning omfattas av mervärdesskattelagens undantag för social omsorg.
Utredningen lyfter ett antal risker och farhågor:
- Överkonsumtion och ökade kostnader; utredningen rekommenderar de kommuner som
överväger att tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning, att noga
överväga vilka insatser som är lämpliga att tillhandahålla, insatsernas omfattning, vilka
eventuella villkor som bör gälla för att kunna ta del av en viss insats, om den enskilde ska
betala någon avgift samt även systemet för utförarnas debitering. Kommunerna kan även
välja att stegvis införa verksamheter som tillhandahåller insatser utan behovsprövning för
att lättare kunna överblicka konsekvenserna av den utformning man valt.
- Undanträngning: att resursstarka grupper kan antas ta del av insatser utan
behovsprövning i större utsträckning än resurssvaga grupper. För att det ska handla om
undanträngning förutsätts en grupp få fördelar på en annan grupps bekostnad, till
exempel genom att en överkonsumtion orsakar resursbrister. Detta bedömer inte
utredningen ska kunna uppstå eftersom den enskilde alltid har rätt att ansöka om sin
lagstadgade rätt till bistånd, och då ska hens behov tillgodoses oavsett resursbrist.
- Jämlikhet och anti-diskriminering; eftersom icke behovsprövade insatser kan villkoras
utifrån exempelvis ålder skulle det kunna gränsa till diskriminering. Utredningen
rekommenderar därför att vid fastställande av ett sådant villkor måste kommunen
överväga om en särbehandling på grund av ålder har ett berättigat syfte och att de medel
som används är lämpliga och nödvändiga för att nå syftet. Det åldersrelaterade villkoret
ska framstå som proportionerligt i förhållande till syftet.
- Likvärdighet över landet; eftersom insatser utan föregående behovsprövning är en
befogenhet för kommunerna, och inte en skyldighet, är en risk att det inte blir likvärdigt
över landet. Utredningen menar dock att en likvärdig socialtjänst inte innebär att allt
måste göras lika över landet. Avgörande för likvärdigheten är att den enskilde ska kunna
få sina behov tillgodosedda oavsett var i landet han eller hon befinner sig. Insatserna ska
dessutom vara av god kvalitet. Utredningen menar vidare att det kan finnas ett utrymme
för lokala och regionala prioriteringar och ännu mer utrymme för att organisera
verksamhet efter lokala förutsättningar och önskemål utan att principen om likvärdighet
rubbas.
- Oseriösa utförare; enligt utredningens uppfattning torde inte sättet att tillhandahålla
insatserna på – med eller utan föregående behovsprövning – i sig påverkar utförarens
möjlighet till vinst eller insatsernas kvalitet. Det blir heller ingen skillnad i förhållande till
vad som redan gäller i fråga om insatser som tillhandhålls efter biståndsprövning.
Slutligen bedömer utredningen att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att följa upp
och utvärdera arbetet med den föreslagna bestämmelsen om att insatser får tillhandahållas utan
föregående individuell behovsprövning. Uppföljningen och utvärderingen bör visa i vilken
utsträckning som kommunerna använder den nya befogenheten, vilka insatser som ges och till
vilka dessa erbjuds. De resultat och erfarenheter som framkommer genom uppföljningen och
utvärderingen ska rapporteras till regeringen, men bör också användas för olika former av
kunskapsstöd till kommunerna som underlag för en långsiktig utveckling av arbetet med insatser
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utan föregående behovsprövning.
Kapitel 18. Utformning av insatser till enskilda
Insatser till enskilda hör till socialtjänstens viktigaste uppgifter och utgör den dominerande delen
av verksamheten. Utredningens bedömning är att det behöver bli tydligare för enskilda,
huvudmän och utförare vilka krav som ska gälla vid insatser till enskilda och vad de kraven
innebär vid olika typer av insatser. Syftet är att tydliggöra för den enskilde, huvudmän, utförare
och personal vad utformningen av insatser ska inriktas på. Hur insatser till enskilda ska utformas
framgår av flera bestämmelser i socialtjänstlagen. Dessa bestämmelser finns på olika ställen i
socialtjänstlagen och ger sammantaget en splittrad bild av vilka krav som gäller. Vissa
bestämmelser är generella medan andra bara avser insatser till enskilda i en viss grupp,
exempelvis äldreomsorgens värdegrund som anger att socialtjänstens omsorg om äldre ska
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap. 4 § 1 st.
SoL).
Förslag (kapitel 18.2):
Bestämmelsen i nuvarande 4 kap. 1 § fjärde stycket socialtjänstlagen omformuleras till att ange
att insatser ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Möjligheter till ett självständigt liv är ett centralt värde i socialtjänsten att främja i olika
sammanhang. Det kan handla om möjligheter att klara sin egen försörjning eller andra
ekonomiska behov i livsföringen, men också om att ha kontroll över sin dagliga tillvaro vid
långvariga och kanske omfattande omsorgsbehov. Sådana bestämmelser finns idag vid
biståndsbedömda insatser men är motiverade även för insatser till enskilda som ges utan
individuell behovsprövning. När det gäller andra insatser till enskilda nämns ett självständigt liv
direkt bland socialtjänstens uppgifter gällande äldre människor. För möjlighet till självständigt liv
vid insatser för personliga behov är det angeläget att insatserna utformas med inriktning på att
stödja den enskildes förmåga till självbestämmande, aktivitet och delaktighet inom olika
livsområden. Insatserna behöver också ge den enskilde konkreta möjligheter att använda och
utveckla den egna förmågan inom ramen för ett biståndsbeslut, med eller utan behovsprövning.
Det är inte möjligt för socialtjänsten att stödja förmåga i alla sammanhang som den enskilde kan
önska, men den enskildes vilja till aktivitet och delaktighet är avgörande för att stödet ska kunna
ges och ge önskad effekt. Därmed hänger aktivitet och delaktighet nära samman med
självbestämmande.
Biståndsinsatser föregås av en utredning och bedömning av den enskildes behov som kan
innehålla en beskrivning av den enskildes förmåga och andra förutsättningar i de situationer som
insatsen avser. Behovsbedömningen ligger till grund för beslutet om bistånd, uppdraget att
utföra insatsen och målet med insatsen. Vid insatser utan behovsprövning kommer den enskilde
själv att söka upp en utförare som arbetar enligt de villkor som kommunen har satt upp.
Utförare ska ha förutsättningar att stödja den enskildes förmåga genom relevanta metoder,
arbets- och förhållningsätt samt personal med den utbildning och erfarenhet som krävs för
uppgifterna.
Förslag (kapitel 18.3):
Bestämmelsen i nuvarande 5 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen utvidgas till att gälla alla
enskilda, inte bara äldre. Således ska alla insatser som syftar till att tillgodose den enskildes
personliga behov utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande.
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I förarbetet till bestämmelsen om äldreomsorgens värdegrund skriver regeringen att ett värdigt
liv är något som den enskilde tillförsäkras genom att vissa aspekter beaktas inom äldreomsorgen
medan välbefinnande avser upplevelsen av den egna livssituationen. Arbetet med
äldreomsorgens värdegrund bekräftar att begreppen värdigt liv och välbefinnande kan användas
som utgångspunkter för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Exempelvis vittnar chefer och
personal inom äldreomsorgen om en ny kultur där det är lika viktigt att tillgodose brukarens
känsla av meningsfullhet och inte bara de direkta omsorgsbehoven. Genom att arbeta med
frågor om den enskildes självbestämmande blir personalen mer medveten om maktperspektiv
och brukares beroendeställning. Ett värdigt liv utgår från att varje människa har en
grundläggande värdighet och ett unikt värde bara genom att vara människa. Utgångspunkter som
är viktiga att beakta vid utformningen av socialtjänstens insatser till enskilda är bland annat
respekt för självbestämmande, respekt för privatliv och kroppslig integritet, individanpassning
och delaktighet, trygghet och säkerhet.
Förslag (kapitel 18.4):
Bestämmelsen i nuvarande 5 kap 5 § fjärde stycket socialtjänstlagen utvidgas till att gälla alla
enskilda, inte bara äldre personer. Således ska den enskilde, så långt det är möjligt, kunna välja
när och hur insatser i boendet ska ges.
Ett förtydligande av äldre personers inflytande över insatsernas utformning och genomförande
gjordes i socialtjänstlagen i samband med att bestämmelsen om äldreomsorgen värdegrund
infördes. Utredningen anser att en mer generell bestämmelse bör införas om att den enskilde så
långt det är möjligt ska kunna välja när och hur det stöd och hjälp i boendet ska ges. Den
enskildes delaktighet behövs för att kunna bedöma vilka åtgärder som är relevanta för den
enskilde. Delaktighet är en förutsättning för att kunna anpassa utförandet till den enskildes
individuella behov.
Kapitel 20. Reglering av äldreomsorgen
Det ingick i utredningens uppdrag att analysera hur äldreomsorgen bäst bör regleras i framtiden,
inom ramen för socialtjänstlagen eller i en särskild lag som omfattar äldreomsorgen och övriga
insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre personer. Analysen ska avse hur en
särreglering påverkar socialnämndens förutsättningar att verka för äldre personers möjligheter att
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra. Vidare ska utredningen analysera vad en särreglering betyder för en
sammanhållen och effektiv vård och omsorg för äldre samt för att äldres behov av förebyggande
och trygghetsskapande insatser tillgodoses.
Enligt den offentliga statistiken kan följande insatser ges till personer som på grund av ålder
behöver hjälp eller stöd: hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning,
dagverksamhet, korttidsplats, kontaktpersoner eller familj, boendestöd, avlösning av anhörig och
annat bistånd. Äldre personer kan givetvis behöva kontakt med socialtjänsten till följd av behov
som inte direkt har med åldrandet att göra, så som missbruk och beroende, våld i nära relation
eller hemlöshet. Det ställer krav på en socialtjänst som har en helhetssyn på den äldre personens
behov och förutsättningar.
Genom Ädelreformen, som genomfördes den 1 januari 1992, fick kommunerna det samlade
ansvaret för långvarig service och vård för bl.a. äldre personer. Den kommunala hälso- och
sjukvården skulle vara av samma kvalitet som vården genom landstingen. Den delen av det
kommunala ansvaret reglerades därför i den dåvarande hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och
inte i en särskild lag eller i socialtjänstlagen. Eftersom ansvaret för hälso- och sjukvården delades
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mellan två huvudmän, kom samverkan gällande vård och omsorg om äldre att bli en viktigt del.
Svårigheter och problem i samverkan och samordning mellan socialtjänsten och hälso- och
sjukvården, efter genomförandet av Ädelreformen, har gjort att diskussioner om en
särlagstiftning kommit att handla inte enbart om insatser inom äldreomsorgen utan även
vårdinsatser. Närmare bestämt en gemensam vård- och omsorgslag för äldre personer.
Regeringens nationella samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården
konstaterade dock 2016 att de regler som redan möjliggör samverkan mellan huvudmän om vård
och omsorg för bland annat äldre personer inte används i tillräcklig utsträckning.
Argument för en särlagstiftning avser kvalitet och resurser inom äldreomsorgen. Att äldre
personer får stå tillbaka till förmån för andra grupper med starkare lagstöd när de kommunala
finanserna är pressade och lokala riktlinjer hotar individuella bedömningar av behov och
insatser. Kritik mot en särlagstiftning har också framförts, genom att ålder inte är ett bra mått på
funktionsförmåga och att en särlagstiftning kan ha en negativ särbehandling beroende på vem
som räknas som äldre enligt lagen. Istället diskuteras att de brister i rådande lagstiftning åtgärdas.
Utredningens bedömning är att det är avgörande för en god vård och omsorg om äldre personer
med rätt förutsättningar för både sociala insatser och en sammanhållen vård och omsorg som
också omfattar hälso- och sjukvård. Omsorgen och vården ska utgå från den äldre personens
behov, förutsättningar och önskemål. För den socialt inriktade äldreomsorgen finns det flera
fördelar med en fortsatt reglering i socialtjänstlagen, det bör därför vara grunden för det fortsatta
arbetet med äldreomsorgens reglering. Vad en särlagstiftning för äldreomsorgen skulle innebära
för äldre personer och deras närstående beror på hur lagen utformas, till exempel när det gäller
vilka personer och insatser som lagen skulle omfatta. En äldreomsorgslag som avgränsas till
socialtjänstområdet kommer till stora delar att dubblera socialtjänstlagen. En sådan lag kommer
inte att förändra förutsättningarna för en sammanhållen vård och omsorg om den inte också
omfattar bestämmelser för hälso- och sjukvården. Ett fortsatt arbete behövs 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. Det gäller särskilt kontinuitet, personalens förutsättningar, likvärdighet
och konkreta förutsättningar för samverkan mellan huvudmän och verksamheter.
Avgörande för arbetet är att lagstiftningen tydliggör de krav och förutsättningar som krävs.
Andra styrmedel på nationell, regional och lokal nivå behöver utformas och användas så att det
stödjer arbetet. Insatser och andra åtgärder inom socialtjänsten måste beakta varje enskild
persons behov och förutsättningar oavsett ålder. En uppdelning på olika lagar främjar inte ett
sådant individinriktat arbete. En särlagstiftning om socialtjänstinsatser för äldre personer skulle
vara ett avsteg för de senaste decenniernas strävan mot mer generella lagar som utgår från
individuella behov samt lokala och regionala förutsättningar.
Det framgår att det finns betydande lokala variationer inom äldreomsorgen. Det gäller i fråga om
insatser och vad äldre personer tycker om verksamheten. I diskussioner om dessa skillnader
hänvisas bland annat till förekomsten av kommunala riktlinjer och andra lokala styrmedel inom
socialtjänsten. I den utsträckning det förekommer omotiverade skillnader inom äldreomsorgen
behöver valet av åtgärder för att motverka och förhindra dem ses över samlat. Det gäller främst
lagstiftningens utformning, kunskapsstyrningens roll och tillsynens betydelse. Särskilt viktigt är
det att hinder för en sammanhållen vård och omsorg kan tas bort och att huvudmän,
verksamheter och personal har konkreta förutsättningar att samverka om exempelvis planering
och uppföljning utifrån den dokumentation som finns. Det pågår en översyn av hur
verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan dela lämplig information med
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varandra på ett effektivt och säkert sätt, den statliga utredningen presenteras i maj 2021.
Kapitel 21. Samverkan mellan kommuner
Utredningen hade i uppdrag att titta på hur samverkan mellan kommuner inom socialtjänsten
kan utvecklas. De tre formerna som finns att använda sig av enligt kommunallagen är
kommunalförbund, gemensam nämnd och avtalssamverkan. Avtalssamverkan infördes i
kommunallagen under utredningens gång och utredningens bedömning är därför att möjligheten
och förutsättningarna för kommuner att samarbeta och samverka har stärkts genom regleringen
om avtalssamverkan. För förtydligande föreslår dock utredningen att socialtjänstlagen inför en
bestämmelse som hänvisar till kommunallagen.
Förslag (kapitel 21.3.1):
Det inför en ny bestämmelse 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.
Kapitel 22. Ansvarsfördelning
Ansvaret för socialtjänsten fördelas på bosättningskommun och vistelsekommun. Utredningen
anser att samma ansvarsfördelning som finns i nuvarande socialtjänstlag ska behållas men att
regleringen ska omformuleras och omstruktureras eftersom bestämmelserna utgår från
vistelsekommunens ansvar, trots att vistelsekommunens ansvar i praktiken utgör ett undantag.
Bestämmelsernas utformning och inbördes ordningsföljd bör ändras för att göra
ansvarsfördelningen lättare att förstå. Dessutom föreslår utredningen en ändring i formuleringen
av vid vilka insatser det kan vara aktuellt att flytta över ansvaret till en annan kommun. Det
framgår i det nya förslaget att den enskildes behov av insatser ska vara över en längre tid för att
ansvarsöverflyttning ska vara aktuell.
Förslag (kapitel 22.1.2):
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 som behövs i akuta situationer. Vistelsekommunen
ansvarar även för andra insatser till den enskilde, om det inte står klart att en annan kommun är
ansvarig.
Begreppet ”vård och andra åtgärder” ersätts av ”fortlöpande eller långvarigt bistånd” i
nuvarande 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen.
Utredningen ger två förslag relaterat till ansvarsfördelningen mellan socialnämnd och
kommunfullmäktige, båda motiverade av att regleringar och formuleringar blir överflödiga eller
övertydliga eftersom regleringen redan finns i kommunallagen.
Förslag (kapitel 22.2.1):
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.
Förslag (kapitel 22.2.2):
Bestämmelsen i nuvarande 2 kap. 4 § första stycket andra meningen socialtjänstlagen − som
hänvisar till lagen om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet – upphävs.
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Kapitel 23. Förhållandet mellan socialtjänstlagen och annan lagstiftning
Nuvarande socialtjänstlag innehåller regleringar kring handläggning av ärenden.
Ärendehandläggning regleras dock också i förvaltningslagen, vilken förnyades senast 2018.
Utredningen anser att relationen mellan regleringarna kring handläggning i de båda lagarna
behöver förtydligas, bland annat genom en upplysningsbestämmelse om förvaltningslagen i
socialtjänstlagen.
Förslag (kapitel 23.1.2):
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,
- 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.
Vidare lämnar utredningen förslag relaterat till partsinsynen som regleras i förvaltningslagen. En
bestämmelse kring köärenden i nuvarande socialtjänstlag som härstammar från 1980 års
socialtjänstlag anses inte längre vara nödvändig. Detta eftersom insatser enligt dagens
socialtjänstlag inte anses vara köärenden, då verksamheterna förändrats sedan 1980-talet.
Förslag (kapitel 23.1.3):
Bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 8 § andra stycket socialtjänstlagen – som föreskriver att
bestämmelserna om partsinsyn och kommunikation i 10 och 25 §§ förvaltningslagen inte
tillämpas i fråga om uppgifter som rör någon annan sökande i s.k. köärenden – upphävs.
En följd av tidigare förslag om regleringen av handläggning är att rätten till företräde inför
nämnden (med nämnden avses nämnden i sin helhet eller den/dem som har fått
beslutanderätten delegerad till sig) blir oklar med tanke på dess hänvisningar till omformulerade
paragrafer. Detta kräver alltså också omformuleringar.
Förslag (kapitel 23.1.4):
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.
Förslag (kapitel 23.1.5)
Det infört 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
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väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde.
Regleringar kring rätten att delegera beslut finns generellt i kommunallagen, men också med ett
antal begränsningar av delegationsrätten i socialtjänstlagen. Samtliga av dessa begränsningar, och
de förslag som utredningen lägger kring att ändra några av dem, berör beslut inom
arbetsmarknads- och socialnämndens område, och tas därför inte upp här.
Kapitel 24. Handläggning och dokumentation
Utredningen konstaterar att de centrala bestämmelserna kring handläggning och dokumentation
som funnits i princip oförändrade sedan socialtjänstlagens tillkomst fortsatt bör gälla.
Utredningen tar dock upp att administrationen inom socialtjänsten ökat, möjligen på bekostnad
av kvaliteten inom verksamheten. Dessa problem härstammar inte från lagstiftningen anser
utredningen, utan bedömer att Socialstyrelsen, med sin föreskriftsrätt och som utformare av
systematiska bedömningsinstrument, bör få ett uppdrag. Uppdraget bör vara 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 på så sätt att en rättssäker och
effektiv handläggning och dokumentation uppnås.
Kapitel 25. Andra ändringar
Slutligen föreslår utredningen att ett antal paragrafer ur den nuvarande socialtjänstlagen upphävs
eller läggs till. Förslagen grundar sig bland annat i att viss reglering är utdaterad eller blir
överflödig efter de nya förslagen. Ett tillägg föreslås också i form av en upplysningsbestämmelse
kring sekretess vilken föreslås ersätta tidigare detaljreglerade paragrafer om saken.
Förslag (kapitel 25.1.2):
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.
Förslag (kapitel 25.1.3):
Bestämmelsen i nuvarande 5 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen – som anger att
socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre
människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta
område – upphävs.
Bestämmelsen i nuvarande 5 kap. 8 § första stycket socialtjänstlagen – som anger att
socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor
med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om
socialtjänstens verksamhet på dessa områden – upphävs.
Förslag (kapitel 25.1.4):
Det införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som upplyser om att det i offentlighets- och
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. Följande bestämmelser i nuvarande socialtjänstlag
upphävs:
- 12 kap. 10 § första och andra stycket som anger att det av 10 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott
som hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21–23 §§ samma lag följer att sekretess
även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till

-
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en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller annan myndighet som har
till uppgift att ingripa mot brottet. Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag
uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott
som avses i den paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller
hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas till
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte under vissa angivna
förutsättningar.
15 kap. 3 § som anger att offentlighets- och sekretesslagen gäller i det allmännas
verksamhet.

Kapitel 26. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Utredningen föreslår att den nya socialtjänstlagen träder ikraft den 1 januari 2023 och föreslår
också ett antal övergångsbestämmelser som avser att tydliggöra om den gamla eller nya
socialtjänstlagen ska tillämpas i redan påbörjade processer och vissa andra situationer.
Kapitel 27. Konsekvenser av förslagen
De samhällsekonomiska konsekvenserna med utredningens förslag bedöms generellt vara
positiva, framför allt med anledning av förslagets tydliggöranden kring förebyggande arbete och
planering av insatser. De ekonomiska konsekvenserna bedöms för många av förslagen inte
påverka varken kostnader eller intäkter. Utredningen bedömer dock att kostnader kan uppstå för
kommunerna med anledning av förslagen planering av insatser, insatser utan behovsprövning,
systematisk uppföljning och nationell statistik. De ökade kostnaderna bedöms dock dels kunna
innebära mer långsiktiga besparingar eller motiveras av de positiva effekterna av förslagen. För
förslaget kring planeringen av insatser har utredningen presenterat en uträkning av
schablonkostnad för kommunerna. För Malmö stad, dvs. för samtliga tre socialnämnder, är
kostnaden beräknad till totalt 2 516 747 kronor.
Vad gäller den kommunala självstyrelsen bedömer utredningen att förslagen antingen inte
innebär någon inskränkning av självstyrelsen eller att inskränkningen får anses proportionerlig.
Förslaget kring ny lag om socialtjänstdataregister innebär enligt utredningen konsekvenser för
den personliga integriteten men nyttan med lagen anses överväga eller stå i proportion till det
intrång i den enskildes integritet som kan uppstå.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter presenteras i förvaltningens förslag till
yttrande. Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Ansvariga

Gisela Öst, förvaltningsdirektör

