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Yttrande angående – Remiss från socialdepartementet - 
Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) 
 

Yttrandet 
Sammantaget 

Sverigedemokraterna ser positivt på majoriteten av förslag – en ny lag, lagens 
tillämpningsområden, begreppsanvändning, socialtjänstens mål och nedtoningen 
av målgrupper. Förslagen bedöms bidra till en mer tidsenlig och flexibel 
lagstiftning, som kan möta föränderliga förutsättningar och behov över tid.  

Lagförslagets är logiskt och lättare att överblicka än den befintliga 
socialtjänstlagen. Göteborgs Stad arbetar redan i viss utsträckning utifrån de 
föreslagna nya målen, exempelvis genom flertalet förebyggande 
samverkansformer och insatser för barn och ungdomar. Staden har sedan 
många år tillbaka även arbetat med att öka tillgängligheten inom olika 
verksamhetsområden, utifrån den befintliga med behovsprövade insatser. 

Vi vill lyfta fram motsättningen i att förslagen inte får öka kostnaderna samtidigt 
som utredningen själv gör bedömningen att kostnadsökningar ändå kan uppstå 
initialt, exempelvis vad gäller förebyggande insatser. En annan farhåga är att 
redan resursstarka personer kommer söka sig till och utnyttjar de öppna 
insatserna utan behovsprövning, vilket skulle motverka utredarens intentioner.  

Det finns en risk för att flera kommuner inte kommer ha råd att invänta de 
långsiktiga positiva effekter som ett förebyggande arbete bär med sig, i synnerhet 
under lågkonjunkturer. Sverigedemokraterna ser här ett behov av att ytterligare 
framhäva betydelsen av det förebyggande perspektivet i kommande proposition, 
för att minska risken att kommunerna bortprioriterar dessa insatser. 

 

En ny socialtjänstlag 

Kvalitet 

Vi står bakom utredningens förslag om att göra en översyn av professionens roll 
och den nuvarande beslutsordningen. Att professionens ansvar utökas bedöms 
kunna bidra till målet om en kunskapsbaserad socialtjänst och ökad rättssäkerhet 
för enskilda. 

Vi bedömer att begreppet ”skäliga levnadsförhållanden” i viss utsträckning 
förtydligar lagstiftarens intentioner jämfört med ”skälig levnadsnivå”. Vi ser dock 
behovet av en ännu tydligare vägledning avseende begreppet för att kunna bidra 
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med en effekt på socialtjänstens utrednings- och bedömningsarbete. En tydlig 
länk mellan vetenskap och profession, samt en objektiv och neutral (politiskt 
ofärgad) roll bör prioriteras i tjänstemännens yrkesroller. Förslaget går i linje med 
den utveckling som skett i våra grannländer. 

 

Planering av insatser 

Förslaget att ta bort den särskilda avgift som förvaltningsrätten kan utdöma när 
gynnande biståndsbeslut inte verkställs i tid är bra, vi instämmer i utredarens 
argument för detta. Det vore bra om tidsintervallet för rapporteringen av ej 
verkställda beslut förlängs till en gång per halvår. För mycket administration och 
en alltför detaljerad styrning minskar handlingsutrymmet för professionen. 

Sverigedemokraterna vill påminna om att motsvarande bestämmelser om 
särskild avgift och kvartalsvis rapportering även finns i lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Det vore olyckligt om tidsintervallet för 
rapportering enligt LSS inte kunde ändras på samma sätt som nu föreslås för 
socialtjänstområdet. Risken finns att det i så fall sammantaget skulle skapa mer 
administration, inte mindre, då vissa delar av rapporteringen inom kommunen 
idag sker samordnat. 

 

Insatser utan behovsprövning 

Sverigedemokraterna ser positivt på möjligheten att kunna tillhandahålla insatser 
utan behovsprövning till enskilda och målgrupper som av olika skäl kan vara 
svåra att nå med ordinarie behovsprövade insatser, till exempel personer i 
riskzon för kriminalitet, personer med risk- eller missbruk samt våldsutsatta och 
våldsutövare. Det finns dock insatser som inte alls är lämpliga utan en 
behovsprövning, till exempel skyddat boende för våldsutsatta och placering på 
HVB-hem som kräver professionell bedömning. 

Sverigedemokraterna befarar att likvärdigheten mellan landets kommuner och 
mellan de större städernas stadsdelsområden riskerar att minska utan en tydlig 
reglering av vilka insatser som bör tillhandahållas utan behovsprövning. En 
annan farhåga är att det kanske främst är redan resursstarka personer som 
söker sig till de öppna insatserna, vilket skulle motverka utredarens intentioner. 

Utredningen lyfter att det förekommer att barn inte får det stöd och den hjälp som 
de behöver på grund av att vårdnadshavaren inte samtycker till insatser. 
Socialtjänsten kan även ha svårt att nå barn som far illa eller riskerar att fara illa 
eftersom vårdnadshavaren motsätter sig kontakt. 

I syfte att underlätta för barn att få det stöd och den hjälp som de behöver 
föreslås att socialnämnden även ska få tillhandahålla insatser till barn som fyllt 15 
år utan föregående behovsprövning, oberoende av vårdnadshavarens samtycke. 

Sverigedemokraterna instämmer här i utredningens bedömning att barn som tar 
del av insatser mot vårdnadshavarens vilja riskerar att hamna i en 
lojalitetskonflikt med vårdnadshavaren, vilket kan försätta barnet i en besvärlig 
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situation, samtidigt som insatserna kan vara en förutsättning för att nå dessa 
barn. Vi ser behovet av stöd och vägledning i utformandet av lämpliga insatser 
för dessa barn. Det är viktigt att socialtjänsten får god vägledning i hur samtal 
med barn under förhandsbedömningen kan genomföras eftersom barn kan 
hamna i en lojalitetskonflikt om samtalet sker mot vårdnadshavarens vilja. 

 

Äldre 

Sverigedemokraterna instämmer i utredningens resonemang om för- och 
nackdelar med en särreglering av äldreomsorgen. En viktig aspekt som bör 
understrykas inför det fortsatta arbetet är att en särreglering riskerar att försvåra 
samverkan inom socialtjänsten om de personer över 65 år som har andra behov 
än de traditionella äldreomsorgsinsatserna. 

 

Samhällsplanering – särskild social planeringsskyldighet i plan- och 
bygglag 

Utredningen föreslår att plan- och bygglagen kompletteras med en bestämmelse 
som tar sikte på de sociala aspekterna i planläggningen. Den föreslagna 
bestämmelsen är ett komplement till den bestämmelse i socialtjänstlagen som 
reglerar socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen. Avsikten med 
regleringen är att tillföra social sakkunskap och underlag till samhällsplaneringen. 

Göteborgs stad har under många år haft ett högt mottagande av asylsökande 
och EBO-lagstiftningen har lett till trångboddhet och bristande integration då 
nyanlända valt att söka sig till kommuner där det redan bor många invandrare.  

Göteborg måste få en paus i mottagandet av nyanlända. Därför har 
Sverigedemokraterna konsekvent föreslagit att hela Göteborg skall undantas från 
EBO lagen för att få tid till återhämtning och främja integrationsarbetet med de 
invandrare som är här nu. Flera andra kommuner, så väl borgerliga som 
socialdemokratiskt styrda kommuner har redan aviserat att man vill ansöka om 
undantag för hela sin kommun. 

Sverigedemokraterna är därför kritiska till förslaget om att en särskild social 
planeringsskyldighet ska införas i plan- och bygglagen. Socialnämnden behöver 
vara delaktiga i samhällsplanering, men lagstiftande byggplaner för sociala behov 
löser inte dessa samhällsproblem. Socialnämnderna kan däremot tillföra goda 
förslag till kunskapshöjande åtgärder och strukturella långsiktiga förändringar. 

 

Brottsofferstöd  

Vi ser mycket positivt på lagförslagets avsnitt avseende att Socialnämnden ska 
erbjuda brottsofferstöd i syfte att stödja och hjälpa personer som utsatts för brott 
och dennes anhöriga. Att hedersbrott och våld i nära relationer lyfts fram särskilt 
är värdefullt då dessa brott ska tas på stort allvar och utsatta ska ges stöd och 
förutsättningar att förändra sin situation.  
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Bestämmelsen kring stöd för barn har lyfts ur den nu aktuella bestämmelsen och 
flyttats till en avdelning i den nya lagen som innehåller bestämmelser om skydd 
och stöd för barn och unga. Syftet med att samla bestämmelser i en avdelning är 
att synliggöra dem och de särskilda regleringarna ytterligare i lagen.  

Sverigedemokraterna hade här gärna sett att man i ett stycke särskilt 
uppmärksammade och kom med förslag på åtgärder mot de växande problem 
och fall där barn gör andra barn illa, där barn rånar barn, samt de fall där barn 
förnedras av barn och ibland filmas och läggs ut på sociala medier. 

 

 

Krav på deltagande för att erhålla bistånd 

11 kap. Insatser efter individuell behovsprövning – bistånd 

13 §   ”Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid 
ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet 
som avses i första stycket ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i 
framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter 
att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt 
utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella 
önskemål och förutsättningar” 

- Det är positivt att Socialnämnden ska kunna begära att den som erhåller 
försörjningsstöd ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet. Det allra bästa vore naturligtvis om de 
som stod längst bort från arbetsmarknaden fick uppgifter som gynnade 
samhället i stort. Arbeten som till exempel renhållning av städer, 
grönområden och stränder. 
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Remiss från socialdepartementet - Hållbar 
socialtjänst - en ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), i enlighet med 
bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet.  

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2020-10-02 erhållit Socialdepartementets remiss Hållbar socialtjänst 
– En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Yttrandet ska vara Socialdepartementet tillhanda 
senast 2021-02-01. 

Utredningen betonar vikten av att förslagen tillsammans bildar en helhet vilket innebär att 
de olika delarna är beroende och förutsätter varandra. De större förslagen som 
utredningen presenterar handlar om; 

• Främja jämställda levnadsvillkor 
• Förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst 
• Övergripande planering och planering av insatser 
• Kunskapsbaserad verksamhet – vetenskap och beprövad erfarenhet 
• Möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning 

En ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.  

Stadsledningskontoret ställer sig i huvudsak positiv till förslagen och föreslår 
kommunstyrelsen att tillstyrka utredningens förslag med beaktande av de i 
tjänsteutlåtandet beskrivna synpunkterna bland annat gällande insatser utan 
behovsprövning samt definitionen av socialtjänst. Den förändring som föreslås i plan- och 
bygglagen (PBL) föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen avstyrker. 

Enligt utredningens direktiv ska de förslag som utredningen lämnar bidra till ökad 
kvalitet utan att leda till kostnadsökningar. Stadsledningskontoret saknar djupare analyser 
i utredningen av ekonomiska konsekvenserna för kommunerna.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
År 2018 var 800 000 personer aktuella inom socialtjänsten i Sverige och omsättningen 
var 250 miljarder kronor (vilket utgör drygt 35 procent av kommunernas samlade 
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kostnader). År 2008 omsatte socialtjänsten (inklusive LSS) 182 miljarder kronor. 
Skatteunderlaget för kommunerna har under samma period inte ökat i motsvarande takt. 
Cirka hälften av kostnaderna utgörs av äldreomsorg, sedan kommer insatser för personer 
med funktionsnedsättning (inklusive LSS), individ- och familjeomsorg, samt ekonomiskt 
bistånd. Som jämförelse uppgår kommunernas kostnader för all skolverksamhet till 
293 miljarder kronor.  

I utredningens direktiv anges att de förslag som utredningen lämnar ska bidra till ökad 
kvalitet utan att leda till kostnadsökningar. Utredningen har emellertid bedömt att det i 
vissa fall inte varit möjligt att på ett ändamålsenligt sätt fullgöra vissa centrala delar av 
direktivet utan att lägga förslag som leder till kostnadsökningar. Det gäller framför allt 
några av uppdragen som berör en hållbar socialtjänst, det vill säga övergripande planering 
samt en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst. 

Kostnadsökningarna bedöms dock vara initiala och förslagen på lång sikt 
självfinansierande. Det har inte varit möjligt att fullt ut finansiera dessa initiala kostnader 
inom ramen för utredningens förslag varför utredningen överlämnar till regeringen att 
besluta om resurserna.                                                                                                       
När det gäller planering av insatser har utredningen föreslagit ett utökat ansvar för 
kommunerna. En modell med en fast kostnad och en kostnad som är kopplad till 
kommunens befolkningsstorlek är framtagen. För Göteborg innebär det en ökad kostnad 
på cirka 4,2 mnkr beräknat enligt denna modell. 

Utredningens bedömning är att lagförslaget avseende förebyggande perspektiv och dess 
implementering är förenat med begränsade kostnader. Vidare skriver utredningen ”den 
möjliga nyttan och besparingarna för såväl kommuner som stat och övriga delar av 
samhället kan bli betydligt större och uppväga kostnaderna. Det finns relativt få 
utvärderingar av effekterna av förebyggande insatser där dessa anges i ekonomiska 
termer. Bilden är likväl entydig: de initiala kostnaderna överskrids, ofta mångfaldigt, av 
framtida besparingar på kort såväl som lång sikt. Värdet och nyttan för den enskilda 
människan går inte att beräkna. Det handlar ytterst om livskvalitet. 

Stadsledningskontoret anser att utredningen saknar djupare analyser av ekonomiska 
konsekvenserna för kommunerna. Framförallt gäller det förslagen om tillgänglig 
socialtjänst, förebyggande perspektiv och insatser utan föregående individuell 
biståndsprövning. För att förslagen inte ska bli kostnadsdrivande krävs att socialtjänsten 
når enskilda med rätt insatser i ett tidigt skede, innan det blir aktuellt med mer ingripande 
insatser. 

Eftersom förslaget om insatser utan föregående biståndsprövning är en befogenhet, kan 
kommunen välja att inte införa sådan insats eller besluta att inte längre tillhandahålla 
sådana insatser om det visar sig bli kostnadsdrivande. Kommunerna kommer således ha 
stort inflytande över i vilken takt och på vilket sätt socialtjänsten kan och ska förändras. 

Lättillgänglighet kan också leda till en ökning av brukare, som visserligen är värdefullt 
för enskilda, men kan leda till ett utökat åtagande för kommunen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 
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Bedömning ur social dimension 
Socialtjänstlagen är till för alla medborgare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning eller ålder. Enskilda kan under begränsade eller under längre 
perioder få insatser enligt socialtjänstlagen.  

Inte sällan är enskilda i en utsatt situation när hen behöver stöd från socialtjänsten vilket 
kan innebära en dubbel utsatthet för minoritetsgrupper. Det är tämligen väl dokumenterat 
att tilliten till det offentliga och tillgången till en likvärdig och jämlik socialtjänst ser 
olika ut för majoritetsbefolkningen och olika minoritetsgrupper. För att uppnå en jämlik 
och jämställd socialtjänst krävs att det finns en hög kompetens i frågor kring 
minoritetsgrupper och jämställdhetsfrågor.  

I avsnittet om socialtjänstens övergripande mål konstaterar utredningen att arbetet med att 
uppnå de övergripande målen behöver kopplas till ett systematiskt kvalitetsarbete. 
Utredningen vill framhålla tre delar av ett sådant kvalitetsarbete som särskilt viktiga för 
att främja jämlika och jämställda levnadsvillkor: uppföljning av omotiverade skillnader, 
användning av vetenskap och beprövad erfarenhet om hur omotiverade skillnader kan 
förebyggas och motverkas samt reflektion om normer och värderingar som kan påverka 
bemötandet av den enskilde. 

Utredningen föreslår att kommunen vid sin planläggning ska ta hänsyn till sociala 
aspekter och föreslår förtydligande kring detta i plan- och bygglagen. Samverkan mellan 
förvaltningarna för socialtjänst och samhällsplanering kan med samhällsplaneringen som 
instrument åstadkomma fysiska och strukturella förändringar som bidrar till att lösa eller 
förebygga sociala problem, och främja människors jämlikhet och levnadsvillkor.  

Utredningen föreslår ett förtydligat barnrättsperspektiv bland annat utifrån 
barnkonventionen.  

För att avgränsa lagens tillämpningsområde har begreppet socialtjänst definierats. 
Förslaget innebär att LSS inte definieras som socialtjänst.    

Utredningen bedömer att ingen särlagstiftning för äldre behövs, det kan regleras inom 
ramen för socialtjänstlagen även i fortsättningen. Utredningen framhåller dock att 
samverkan mellan kommun och region är ett viktigt fokus vid en eventuell 
särlagstiftning.   

Samverkan 
Information i CSG 2020-12-17. 

 

Bilagor 
1. Sammanfattning SOU 2020:47 

2.  SDN Östra Göteborgs handlingar 2020-12-15 § 336 

3.  SDN Centrums handlingar 2020-12-15 § 194 

4.  SDN Västra Göteborgs handlingar 2020-12-15 § 245 
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5. SDN Askim Frölunda Högsbos handlingar 2020-12-15 § 265 

6.  SDN Norra Hisingens handlingar 2020-12-15 § 224 

7.  Social resursnämnds handlingar 2020-12-16 § 235 

8.  Göteborgs Stads förslag till yttrande till Socialdepartementet 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2020-10-02 erhållit Socialdepartementets remiss Hållbar socialtjänst 
– En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Yttrandet ska vara Socialdepartementet tillhanda 
senast 2021-02-01. 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat sitt slutbetänkande, Hållbar socialtjänst – 
Ny socialtjänstlag SOU 2020:47, vilken i aktuellt ärende är föremål för remissbehandling.  

Ärendets beredning 
Stadsledningskontoret har remitterat slutbetänkandet till stadsdelsnämnderna Östra 
Göteborg, Centrum, Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo och Norra Hisingen samt 
till Social resursnämnd.  

Avseende förslaget om förändring i plan- och bygglagen (PBL) har stadsledningskontoret 
haft dialog med stadsbyggnadskontoret. 

Stadsledningskontoret har deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
remisskonferens och haft dialog med handläggare i Malmö stad och Stockholms stad.  

Slutbetänkandet 2020:47 Hållbar socialtjänst – en ny 
socialtjänstlag 
Direktivet 
Den 7 april 2017 beslutade regeringen att utse en särskild utredare med uppdrag att göra 
en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. 
 
I uppdraget har ingått att lämna förslag beträffande följande områden: 
• socialtjänstlagens struktur och konstruktion, 
• tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst, 
• en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande 

arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser, 
• socialtjänstens uppdrag, 
• socialtjänstlagens indelning i olika grupper, 
• en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, 
• tillgängliga insatser och förenklad handläggning. 
 
I direktiven för utredningen anges att de grundläggande mål, principer och värderingar 
som nu finns i lagen ska ligga fast och kunna hävdas vid genomförandet av 
socialtjänstens insatser. De förslag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan 
att leda till ökade kostnader för stat eller kommun. Syftet med uppdraget är att utforma en 
socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett 
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. 

De delar i socialtjänstlagen som avser ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och därtill 
kopplat regelverk har inte ingått i uppdraget. Detsamma gäller tvångsvårdslagstiftningen. 

Den 19 juli 2018 beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv som innehåller att analysera 
och beakta vilken funktion en särreglering för äldre skulle ha, förtydligat 
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barnrättsperspektiv samt utvidgat uppdrag avseende socialnämndens möjlighet att 
delegera beslutanderätt.   

Avgränsningar 
Utredningens direktiv är omfattande och spänner över ett flertal områden som var och ett 
innefattar flera komplexa frågor och ställningstaganden. Utredningens alla delar hänger 
samman och går in i varandra.                                                                                               
I utredningsarbetet har man lämnats vissa frågor utan utredningsunderlag och 
ställningstagande, då arbetet varit omfattande och tidsaspekten medfört nödvändiga 
prioriteringar. Ett exempel är uppdraget att se över om det finns behov av att införa ett 
krav på social ansvarig samordnare (SAS). Ytterligare en avgräning som skett är frågan 
om samverkan mellan huvudmän. Här har utredningen konstaterat att problemen med 
samverkan svårligen löses genom reglering. 

Utredningens förslag  

En ny socialtjänstlag 
En ny socialtjänstlag föreslås träda ikraft den 1 januari 2023. Nuvarande socialtjänstlag 
trädde i kraft den 1 januari 2002. Genom åren har lagen ändrats ett flertal gånger. Vissa 
bestämmelser har upphävts och nya bestämmelser har tillkommit. Socialtjänstlagen är 
tänkt att vara en målinriktad ramlag. Ändringarna har lett till ökad detaljstyrning och 
minskat utrymme för såväl den kommunala självstyrelsen som professionen. 
Utredningens ambition har därför varit att lagen i större utsträckning ska återfå karaktären 
av ramlag. 

Utredningen betonar vikten av att förslagen tillsammans bildar en helhet vilket innebär att 
de olika delarna är beroende och förutsätter varandra. De större förslagen som 
utredningen presenterar handlar om: 

• Främja jämställda levnadsvillkor 
• Förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst 
• Övergripande planering och planering av insatser 
• Kunskapsbaserad – vetenskap och beprövad erfarenhet 
• Möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning 

För att ändå minska lagens detaljeringsgrad föreslår utredningen att vissa bestämmelser 
som i dag enbart gäller för särskilda grupper ska gälla alla. Exempel på sådana 
bestämmelser som idag rör särskilda grupper är värdegrund för äldre och planering av 
insatser. Målgrupperna i lagen tonas på så sätt ned, undantaget barn och unga som får en 
egen avdelning i lagen.  

Lagen föreslås struktureras i sju avdelningar: 

I. Inledande bestämmelser 
II. Övergripande uppgifter 
III. Insatser till enskilda 
IV. Handläggning, dokumentation och behandling av uppgifter 
V. Skydd och stöd för barn och unga 
VI. Tillstånd, tillsyn och missförhållanden 
VII. Övriga bestämmelser 
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Förslag till ny socialtjänstlag syftar till en tydligare och modernare struktur, lättare att 
hitta, mer enhetlig begreppsanvändning, tydliggörande av helhetssynen och mer jämlikhet 
mellan grupperna.  

Utredningen föreslår att begreppet socialtjänst ska definieras i lagen och med socialtjänst 
avses: 

• verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen, 
• verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om vård av unga (LVU) och lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och 
• annan verksamhet som enligt lag eller förordning ska bedrivas av socialnämnd eller 

Statens institutionsstyrelse. 

Portalparagrafen i 2 kap. 1 § utökas till att socialtjänsten ska främja ”jämställda och 
jämlika levnadsvillkor”.  

Vidare ska verksamhetens inriktning ha ett förebyggande perspektiv och vara lätt 
tillgänglig.  

Övergripande planering 
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 § plan- och bygglagen, ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den sociala miljön.  

Kommunen ska planera sina insatser för enskilda. Kommunen ska då särskilt beakta 
behovet av tidiga och förebyggande insatser. I planeringen ska kommunen, vid behov, 
samverka med regionen samt andra samhällsorgan och organisationer. 

Bestämmelserna om särskild avgift i nuvarande 16 kap. 6 a–e §§ socialtjänstlagen 
upphävs. 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. 

Kvalitet 
Det införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att verksamhet inom socialtjänsten 
ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

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

Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att göra en översyn av professionens 
roll och den nuvarande beslutsordningen inom socialtjänstens område. 
Krav på uppföljning av kvalitet samt gott bemötande införs.  

Det införs en ny lag om socialtjänstdataregister. Socialstyrelsen får med stöd av lagen 
utföra automatiserad behandling av personuppgifter i socialtjänstdataregister.  

Det primära ändamålet för behandlingen ska vara framställning av statistik. Sekundära 
ändamål är: 

1. Uppföljning och utvärdering 
2. Forskning inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS 
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3. Utlämnande till den som ska använda uppgifterna enligt punkt 1 och 2 eller för 
framställning av statistik   

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten eller enligt LSS ska lämna uppgifter 
till socialtjänstdataregister för framställning av statistik (uppgiftsskyldighet). 
Uppgiftsskyldigheten gäller oavsett om verksamheten bedrivs i offentlig eller enskild 
regi. Utredningen föreslår att Socialstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) ta fram underlag till en förordning som specificerar vilka 
uppgifter som får behandlas. 

Insatser till enskilda 
Den nuvarande biståndsbestämmelsen i 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen delas 
upp i två bestämmelser: en som reglerar bistånd för livsföringen och en som reglerar 
ekonomiskt bistånd. Bistånd för livsföringen borde, enligt utredningen, tillförsäkra den 
enskilde goda levnadsförhållanden. Med hänsyn till direktiven kan utredningen dock inte 
föreslå en sådan ändring. Genom att behålla ordet ”skälig” i bestämmelsen om bistånd för 
livsföringen blir det också tydligt att kommunerna också fortsättningsvis ska kunna väga 
samman olika omständigheter såsom den önskade insatsens lämplighet som sådan, 
kostnaderna för den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser samt den enskildes 
önskemål. 

Utredningen föreslår att begreppet ”skäliga levnadsförhållanden” ska ersätta ”skälig 
levnadsnivå” i den bestämmelse som reglerar rätten till bistånd för livsföringen. 

Det införs en ny bestämmelse som anger att socialnämnden får tillhandahålla insatser 
utan föregående individuell behovsprövning. Bestämmelsen är ett komplement till 
nuvarande ordning med biståndsbeslut och innebär en befogenhet för socialnämnden att 
besluta att en eller flera insatser kan tillhandahållas utan föregående individuell 
behovsprövning. 

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. Insatserna omfattas av socialtjänstlagens 
krav på dokumentation men socialnämnden får, om det finns särskilda skäl, bestämma att 
enskilds personliga förhållanden inte ska dokumenteras vid en insats. 

Insatser ska kunna tillhandahållas till den som fyllt 15 år oberoende av vårdnadshavarens 
samtycke.  

Följande insatser får inte tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning: 
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. 
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Förtydligat barnrättsperspektiv 
Bestämmelsen om barnets bästa i nuvarande 1 kap. 2 § första stycket socialtjänstlagen 
omformuleras till att ange att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa. Det införs även en kompletterande bestämmelse som 
anger att vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter. 

Bestämmelsen om barns rätt till information i nuvarande 11 kap. 10 § första stycket 
socialtjänstlagen kompletteras med en bestämmelse om att informationen ska anpassas till 
barnets ålder, mognad och hans eller hennes individuella förutsättningar. Den som lämnar 
informationen ska så långt det är möjligt försäkra sig om att barnet har förstått 
informationen. Om barnet väljer att inte framföra sina åsikter, ska hans eller hennes vilja i 
detta avseende respekteras. Bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 10 § första stycket tredje 
meningen socialtjänstlagen – som anger att om barnet inte framför sina åsikter, ska hans 
eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt – ska upphävas. 

Ett barn ska få höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är 
närvarande inför ett beslut om att inleda eller inte inleda en utredning av om 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd. Barnets vårdnadshavare 
ska, om inte särskilda skäl talar mot det, genast underrättas om att barnet har hörts. 

Socialnämnden ska, i fråga om barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, annat enskilt 
hem, stödboende eller hem för vård eller boende, arbeta för att de ges möjlighet till 
kontakt med föräldrar, syskon och andra närstående. Socialnämnden ska, i fråga om barn 
och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller 
boende, särskilt uppmärksamma barnets eller den unges relationer till föräldrar, syskon 
och andra närstående. 

Bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 4 c § socialtjänstlagen ändras så att uppföljning av ett 
barns situation – när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats 
utan beslut om insats – i stället för efter två månader ska avslutas senast sex månader från 
det att utredningen har avslutats. Motsvarande ska gälla vid uppföljning av ett barns 
situation efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har 
upphört. Uppföljning av barnets situation ska då avslutas senast sex månader efter det att 
placeringen har upphört. 

Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att utreda behovet av och 
förutsättningarna för oberoende barnombud. 

Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att se över bestämmelserna om 
gallring, i fråga om akter för barn. Vid en sådan utredning bör det övervägas om tiden för 
sekretess ska förlängas. 

Regleringen av äldreomsorgen 
Utredningen bedömer att avgörande för en god vård och omsorg om äldre personer är 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, t.ex. när det gäller vilka personer och insatser som lagen skulle omfatta. En 
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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. 

Samverkan, ansvarsfördelning samt vissa andra frågor  
Här återfinns framförallt en del förtydliganden och förändringar av mer redaktionell art.  

Huvudregeln är att bosättningskommunen ska vara ansvarig för insatser enligt lagen. 
Vistelsekommunen är fortsatt ansvarig för insatser som behövs i akuta situationer och 
vistelsekommunen ansvarar även för andra insatser till den enskilde, om det inte står klart 
att en annan kommun är ansvarig. 

Bestämmelsen i 3 § LMA omformuleras till att ange att när Migrationsverket anvisat en 
kommun ska det anses att barnet har sin starkaste anknytning till den kommunen (tidigare 
vistas enligt 2 a kap. 1 §). 

Förhållandet mellan socialtjänstlagen och förvaltningslagen förtydligas och det införs en 
ny bestämmelse i socialtjänstlagen som anger att socialnämnden, utöver vad som följer av 
förvaltningslagen, får ändra ett gynnande beslut om fortlöpande insatser vid väsentligt 
förändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde. 

Förhållandet mellan socialtjänstlagen och kommunallagen tydliggörs genom att det införs 
en bestämmelse som anger att socialtjänstlagens delegationsbestämmelser har företräde 
framför de i kommunallagen.  

Det införs också en uttrycklig rätt att delegera de ärendetyper som anges i nuvarande 
10 kap. 4 § SoL till utskott och bestämmelsen i nuvarande 10 kap. 5 § sjätte strecksatsen 
(beslut enligt 6 kap. 13 a § föräldrabalken) ändras på så sätt att delegation får ske endast 
till utskott.  

Möjligheten att delegera beslutanderätt till utskott utvidgas till att även omfatta ärenden 
som rör umgängesbegräsning eller hemlighållande av vistelseort. 

Remitterade nämnders remissvar  
Remissinstans Beslut Sammanfattande bedömning 
Social resursnämnd 1.Social resursnämnd 

tillstyrker betänkandet om 
förslag till ny socialtjänstlag.  

2.Social resursnämnd 
beslutar att översända 
tjänsteutlåtandet som 
nämndens eget yttrande till 
stadsledningskontoret för 
vidare beredning. 

Nämnden tillstyrker förslaget i 
sin helhet, men har valt att 
lämna synpunkter kring vissa 
specifika avsnitt och förslag.  
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Remissinstans Beslut Sammanfattande bedömning 
3.Social resursnämnd 
förklarar paragrafen 
omedelbart justerad. 

SDN Östra Göteborg 1. Stadsdelsnämnden Östra 
Göteborg tillstyrker 
betänkandet Hållbar 
socialtjänst - En ny 
socialtjänstlag (SOU 
2020:47).  

2. Stadsdelsnämnden antar 
förvaltningens yttrande, och 
dess framkomna synpunkter, 
som sitt eget och översänder 
till kommunstyrelsen.  

3. Paragrafen förklaras 
omedelbart justerad.  

Nämnden anser att 
betänkandet är väl 
genomarbetat med förbättrad 
struktur och flera bra förslag 
såsom kommunens befogenhet 
att tillhandahålla öppna och 
icke biståndsbedömda insatser. 

SDN Centrum 1.Stadsdelsnämnden Centrum 
tillstyrker förslag gällande En 
ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47).  

2.Stadsdelsnämnden 
Centrum översänder 
tjänsteutlåtande som sitt eget 
yttrande till 
kommunstyrelsen.  

Nämnden ställer sig positiv till 
utredningens förslag till ny 
socialtjänstlag. De synpunkter 
nämnden har är av 
reflekterande och 
problematiserande karaktär. I 
vissa fall vill nämnden 
uttrycka särskilt stöd till 
föreslagna förändringar.  

SDN Västra 
Göteborg 

Stadsdelsnämnden tillstyrker 
yttrandet till 
kommunstyrelsen med de 
synpunkter som framförs i 
tjänsteutlåtandet och 
översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till 
kommunstyrelsen. 

 

Nämnden ser positivt på 
förslagen till ny lagstiftning 
men vill belysa några områden 
som särskilt behöver beaktas. 
Socialtjänstens uppdrag och 
yttersta ansvar bör förtydligas. 
Socialt ansvarig handläggare 
(SAS) bör lagregleras. Det 
finns en risk att olika 
förutsättningar för kommuner 
att erbjuda insatser kan bidra 
till ojämlikhet i levnadsvillkor 
i landet. 

 SDN Askim-
Frölunda-Högsbo 

1.Stadsdelsnämnden Askim-
Frölunda-Högsbo tillstyrker 
förslagen i betänkandet 
Hållbar socialtjänst – En ny 
socialtjänst (SOU 2020:47). 

Nämnden är positiv till 
utredningens förslag.  

Utredningens förslag till ny 
socialtjänstlag är väldigt 
omfattande och nämnden har 
därför gjort ett urval och 
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Remissinstans Beslut Sammanfattande bedömning 
2.Stadsdelsnämnden Askim-
Frölunda-Högsbo översänder 
tjänsteutlåtandet till 
kommunstyrelsen som eget 
yttrande. 

3.Stadsdelsnämnden Askim-
Frölunda-Högsbo justerar 
paragrafen omedelbart. 

förslagen redovisas 
tillsammans med nämndens  
bedömning i tjänsteutlåtandet.  

 

SDN Norra Hisingen 1. Stadsdelsnämnden Norra 
Hisingen tillstyrker förslag 
gällande En ny 
socialtjänstlag (SOU 
2020:47). 

2. Stadsdelsnämnden Norra 
Hisingen översänder 
tjänsteutlåtande som sitt eget 
yttrande till 
kommunstyrelsen.                

Nämnden ställer sig bakom 
förslaget till ny socialtjänstlag 
och bedömer att de föreslagna 
förändringarna kommer att 
bidra till en utveckling av 
socialtjänsten. Tydligare 
struktur och modernisering 
samt förenkling av 
begreppsapparaten är bra.  

 

Remissvaren i sin helhet finns i bilagorna 2-7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Sammantaget 
Stadsledningskontoret ställer sig i huvudsak positiv till förslagen och föreslår 
kommunstyrelsen att tillstyrka utredningens förslag med beaktande av de i 
tjänsteutlåtandet beskrivna synpunkterna bland annat gällande insatser utan 
behovsprövning samt definitionen av socialtjänst. Den förändring som föreslås i PBL 
föreslår stadsledningskontoret kommunstyrelsen att avstyrka. 

Slutbetänkandet – En hållbar socialtjänst är en genomarbetad och välskriven utredning. 
Ny socialtjänstlag föreslås att träda i kraft 1 januari 2023 och kan innebära stor 
omställning av socialtjänstens arbetssätt på lång sikt.  

En ny socialtjänstlag 

En ny socialtjänstlag 
Stadsledningskontoret ser positivt på utredningens ansats om att minska detaljregleringen 
för att socialtjänstlagen ska återfå karaktären av ramlag. Det bidrar till större utrymme för 
flexibilitet, individuella anpassningar och helhetssyn på individen.   

Lagens tillämpningsområde 
Utredningen bedömer att det bör anges i socialtjänstlagen vad som avses med begreppet 
socialtjänst för att på så sätt avgränsa lagens tillämpningsområde. Stadsledningskontoret 
delar bedömningen och är positiva till utredningens förslag men anser att det behöver 
utredas ytterligare vilka konsekvenser förslaget innebär för målgrupperna i LSS. 
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Förslaget till definition innebär att verksamhet enligt LSS inte omfattas av begreppet 
socialtjänst. Utredningen skriver att “frågan om huruvida verksamhet enligt LSS utgör 
socialtjänst har uppmärksammats i olika sammanhang. Anledningen till att denna 
verksamhet, enligt utredningens förslag, inte omfattas av begreppet socialtjänst är i första 
hand att det i LSS redan finns heltäckande bestämmelser om handläggning av ärenden, 
genomförande av beslut med mera. LSS står, så att säga, på egna ben och det finns därför 
ingen anledning att tillämpa socialtjänstlagens bestämmelser om till exempel 
handläggning och dokumentation. Vidare framstår det inte som möjligt eller lämpligt att 
låta utredningens förslag om vetenskap och beprövad erfarenhet gälla verksamhet enligt 
LSS”.  

Stadsledningskontoret vill uppmärksamma Socialdepartementet på: 

• de skillnader som LSS-utredningen och denna utredning innehåller, inte minst utifrån 
en farhåga om att lagstiftningen i LSS kan hamna efter i utvecklingen,  

• att det finns behov av vidare konsekvensanalyser utifrån förslaget om att verksamhet 
enligt LSS inte ska definieras som socialtjänst och  

• att det finns delar där LSS inte ”står på egna ben” 

Stadsledningskontoret bedömer att ställningstagandet ger utrymme för frågeställningar i 
förhållande till målgruppen personer med funktionsnedsättning och anser att det behöver 
utredas ytterligare vilka konsekvenser förslaget innebär för målgrupperna i LSS. 
Utgångspunkten för stadsledningskontorets ställningstagande är att LSS är en 
rättighetslagstiftning som samspelar med och kompletterar den ramlag som 
socialtjänstlagen utgör. Att utesluta LSS ur begreppet socialtjänst riskerar att leda till att 
helhetsperspektivet kan gå förlorat. Exempelvis i ett samhällsperspektiv då erfarenheter 
från personer med insats enligt LSS inte kommer att beaktas i samhällsplaneringen samt 
ur ett individuellt perspektiv då det blir en skarpare gränsdragning mellan SoL och LSS i 
handläggningen.  

LSS utredningen, SOU 2018:88, har nyligen varit utskickad på remiss (beslut i 
kommunstyrelsen 2020-11-11, § 942). Göteborgs Stad skrev i remissvaret att ”förslagen i 
utredningen Hållbar socialtjänst, en ny socialtjänstlag, SOU 2020:47, behöver beaktas i 
arbetet med den nya LSS. Eventuella beslut om att upphäva särskild avgift bör vara lika i 
både LSS och SoL. Utredningen om socialtjänstlagen anser vidare att socialtjänsten ska 
främja både jämlika och jämställda levnadsvillkor. Göteborgs Stad anser att jämställda 
levnadsvillkor bör betonas på ett liknande sätt i en ny LSS. I förslaget till ny 
socialtjänstlag finns även ett förslag om en kompletterande bestämmelse till 37 § 
förvaltningslagen som ska ge lagligt stöd för att ändra gynnande beslut vid väsentligt 
ändrade förhållanden. Någon motsvarande bestämmelse har inte föreslagits vad gäller nya 
LSS. Det är naturligtvis av stor vikt att det är tydligt för enskilda under vilka 
förutsättningar en myndighet kan ändra ett gynnande beslut, inte minst för 
förutsägbarheten. Eftersom många personer har insatser enligt både socialtjänstlagen och 
LSS framstår det som viktigt att lagarna är harmoniserade på det här området”.                                                                                          

Stadsledningskontoret kan konstatera att LSS-utredningen även saknade förslag om 
kvalitet och kunskapsbaserad verksamhet motsvarande de förslag som finns i 
föreliggande SOU. Dessa förslag bedömer stadsledningskontoret vara viktiga även för 
enskilda som omfattas av LSS och får stöd enligt den lagstiftningen. Dessutom är det 
många personer som får insatser från båda lagstiftningarna.  
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Utredningen framhåller att LSS innehåller heltäckande bestämmelser om bland annat 
handläggning av ärenden och genomförande av beslut. Även om LSS, som utredningen 
framför, i många delar står på egna ben så ser stadsledningskontoret att det finns vissa 
situationer där så inte är fallet. Till exempel så saknar LSS bestämmelser som tydligt 
anger att sådana familjehem som avses i 9 § 8 LSS ska vara utredda.  

Stadsledningskontoret konstaterar också att uppgiftsskyldigheten i 15 kap. 5 § SoL, som 
gör att de av kommunens nämnder som bedriver socialtjänstverksamhet kan lämna 
uppgifter till varandra om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten eller 
sådana uppgifter som behövs för fördelning av platser i de särskilda boendeformerna, inte 
omfattar verksamhet enligt LSS. Nämndernas möjlighet att samverka med andra nämnder 
inom kommunen kommer ur sekretesshänseende därför se olika ut beroende på om det är 
socialtjänst- eller LSS-verksamhet. 

En mer enhetlig begreppsanvändning 
Utredningen föreslår en förändring av begrepp. Stadsledningskontoret anser att det är bra 
att begrepp förändras till att bli mer stringenta och tidsenliga.  

Utredningen föreslår att begreppet service tas bort. Det föranleder förslag att 
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. Stadsledningskontoret föreslår att begreppet omsorg ska 
ersätta omvårdnad i omformuleringen av särskilt boende. Bestämmelsen i nuvarande 
3 kap. 1 § femte strecksatsen socialtjänstlagen föreslås omformuleras till att ange att 
socialnämnden ska erbjuda insatser i form av rådgivning, omsorg, vård, stöd och annan 
hjälp till enskilda som behöver det. Begreppet omvårdnad finns inte heller definierat i 
Socialstyrelsens termbank vilket talar för att omsorg alternativt vård och omsorg är bättre 
valt begrepp än omvårdnad. Många kommuner väljer dessutom att benämna sina 
särskilda boenden för vård- och omsorgsboende. 

Gällande förslaget om att använda begreppet insatser anser stadsledningskontoret att det 
saknas resonemang och definitioner av vad rådgivning, omsorg, vård, stöd och annan 
hjälp innebär. Detta utgör som stadsledningskontoret ser det ett ramverk för 
socialtjänstens uppgifter i förhållande till enskilda. Definitionerna blir även ett stöd för 
kommunerna vid planering av insatser.  

Att det saknas definition av de insatser som socialtjänsten ska erbjuda i form av 
rådgivning, omsorg, stöd och annan hjälp kan också få konsekvenser för hur 
socialtjänsten ska verka utifrån reglerna om kommunens yttersta ansvar för att enskilda 
får det stöd och den hjälp som de behöver. Det råder idag en viss osäkerhet i 
gränsdragningen mellan kommunernas och andra huvudmäns ansvar vilket kan få 
konsekvenser för kommunernas agerande. Utredningen framhåller att det i arbetet 
framkommit att reglerna ansetts vara ett problem bland vissa av socialtjänstens 
företrädare. Utredningen anser dock inte att det ingått i uppdraget att se över principen 
om det yttersta ansvaret varför frågan inte har behandlats i arbetet. Stadsledningskontoret 
vill dock i sammanhanget framhålla att det vore önskvärt med en sådan genomgång av 
reglerna. Med de föreslag som utredningen nu lägger finns risk att det skapas nya 
frågeställningar kopplat till kommunens yttersta ansvar.  
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Socialtjänstens mål 
Ett av socialtjänstens mål ska vara att främja människornas jämlika och jämställda 
levnadsvillkor. I nuvarande lagstiftning anges enbart jämlika levnadsvillkor. 
Stadsledningskontoret anser att tillägget om jämställda levnadsvillkor är positivt men vill 
skicka med nedanstående synpunkter.  

Utredningen konstaterar att det finns begränsningar med att identifiera omotiverade 
skillnader enbart utifrån kön. Det är viktigt att vara medveten om att skillnader kan vara 
relaterade till kön och samtidigt exempelvis till ålder, socioekonomisk status, härkomst, 
sexuell läggning, funktionsförmåga och bostadsort. Således finns risker med en för snäv 
och inte tillräckligt inkluderande definition av jämställdhet. 

Stadsledningskontoret vill i sammanhanget framhålla statistiska centralbyråns nya rapport 
”lämna ingen utanför – Statistisk lägesbild av genomförande av Agenda 2030 i Sverige, 
oktober 2020”. Bland annat betonar rapporten, på samma sätt som utredningen, att data 
saknas för flera av de grupper som är mest utsatta. 

Stadsledningskontoret delar utredningens ställningstagande om att ge lämplig myndighet 
uppdrag att genomföra en fördjupad beskrivning och analys av aspekter av genusbias 
inom socialtjänstens område för att stödja bland annat kommuner i kompetens- och 
verksamhetsutveckling. 

I utredningen betonas vikten av det förebyggande arbetet inom socialtjänsten för att nå en 
hållbarbar socialtjänst. Utredningen föreslår därför att socialtjänsten ska ha ett 
förebyggande perspektiv. Med ett förebyggande perspektiv avses ett synsätt där 
socialtjänsten inom sin verksamhet lyfter fram och ser möjligheten att hantera 
socialtjänstens uppgifter proaktivt. Att ha ett förebyggande perspektiv innebär att 
socialtjänsten i alla avseenden ska uppmärksamma behovet av och förutsättningarna för 
förebyggande arbete. Genom att reglera det förebyggande arbetet som ett perspektiv 
samlas och tydliggörs socialtjänstens förebyggande uppdrag och arbete på alla nivåer. På 
så sätt betonas även värdet av förebyggande och tidiga insatser. Stadsledningskontoret 
delar utredningens bedömning av värdet av ett förebyggande perspektiv men vill 
samtidigt framhålla att de ekonomiska konsekvenserna för en sådan inriktning inte är 
tillräckligt utredda (se vidare nedan under ekonomiska konsekvenser). 

Lagens inriktning på vissa grupper 
Utredningen har övervägt att ta bort merparten av de särskilda bestämmelser som gäller 
för olika grupper. Detta för att tydligare framhålla individperspektivet och lagens karaktär 
av ramlag med förutsättningar att möta nya behov i ett föränderligt samhälle. Principiellt 
har intresset för en sådan förändring varit stort från flera av aktörerna 
som utredningen haft kontakt med under sitt arbete. Samtidigt har det framkommit 
betydande oro och farhågor för hur en sådan förändring skulle påverka den enskildes 
möjligheter att hävda sina rättigheter och förstå vilka skyldigheter socialtjänsten har.  
Utredningen har därför i stället valt att huvudsakligen låta de särskilda bestämmelserna 
finnas kvar, men struktureras på ett sätt som tydliggör vikten av helhetssyn och 
inriktningen på personers individuella behov och förutsättningar i stället för deras 
grupptillhörighet. Undantag görs dock för det relativt sett stora antalet särskilda 
bestämmelserna om barn, som samlas i en egen avdelning.  

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning och anser att den indelning som 
gjorts är väl avvägd. 
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Övergripande planering 

Samhällsplanering 
Utredningen föreslår att PBL kompletteras med ett krav på att kommunen vid sin 
planläggning ska ta hänsyn till sociala aspekter. Vidare ska översiktsplanen, enligt ett 
tillägg i PBL, ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön.   

Stadsledningskontoret bedömer sammanfattningsvis att det sociala perspektivet kan och 
bör stärkas inom PBL. En sådan utredning bör emellertid ta ett helhetsperspektiv och inte 
göras inom ramen för en ny socialtjänstlag. Stadsledningskontoret anser därför att 
förslaget bör avstyrkas.  

Stadsledningskontoret är positiv till att utredningen belyser hur viktig 
samhällsplaneringen är i förhållande till den sociala livsmiljön. En ökad hänsyn till 
sociala aspekter samt en inriktning för en långsiktig utveckling av social miljö kan vara 
en väg framåt gentemot den målbild som den nya hållbara socialtjänstlagen eftersträvar. 
Stadsledningskontoret har emellertid några synpunkter utifrån utredningens förslag till 
förändring i PBL. I utredningen framgår inte tydligt hur föreslagna förändringar förhåller 
sig till redan befintliga skrivelser i lagtexten. Hänsyn till en social dimension finns idag i 
PBL:s portalparagraf, 1 kap 1 §. Vidare framgår det 2 kap 3 § 2p att planläggning ska, 
utifrån social synpunkt, främja en god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper. 

Göteborgs Stad har upprättat långtgående arbetssätt för att arbeta med sociala erfarenheter 
i planprocessen, genom barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvensanalyser - ett 
arbete som ytterligare kan tänkas stärkas genom skärpningar i PBL. Genom dessa verktyg 
ges värdefulla sociala erfarenheter och ett befolkningsperspektiv till den fysiska 
planeringen. Stadsledningskontoret anser således att förslaget i sig är positivt, men det 
hade varit önskvärt med ett helhetsgrepp i PBL, istället för mindre justeringar. Den 
förändring som föreslås i utredningen är inte given att bidra till förändring då bärande 
delar redan kan tolkas in i 1 kap 1 § samt 2 kap 3 § 2p. Det hade också varit önskvärt att 
mer tydligt beskriva vad som ingår i begreppet sociala aspekter, social livsmiljö och 
social hållbarhet och hur detta ska spela in i samhällsplaneringen i förhållande till fysisk 
planering utifrån PBL. 

Planering av insatser 
Utredningen föreslår ett lagstadgat ansvar för att kommunen ska planera sina insatser för 
enskilda. Med förslaget utökas kommunen ansvar att gälla hela socialtjänsten och inte 
som idag begränsat till äldre personer och personer med funktionsnedsättning.  

Kommunen ska särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser. I planeringen 
ska kommunen, vid behov, samverka med regionen samt andra samhällsorgan och 
organisationer.  

Vidare föreslår utredningen att bestämmelserna om särskild avgift i nuvarande 16 kap. 
6 a–e §§ socialtjänstlagen upphävs och att 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. 
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Stadsledningskontoret ställer sig positiv till förslaget och delar utredningen bedömning. 
Förslaget om en utökad planeringsskyldighet bedöms på ett bättre sätt, än reglerna om 
särskild avgift, komma till rätta med problemen med ej verkställda beslut. 

En förändrad rapportering av ej verkställda beslut från en gång i kvartalen till en gång var 
sjätte månad är positivt och leder till minskad administration för kommunen. 

Kvalitet 

Kvalitet inom socialtjänsten  
Enligt nuvarande SoL ska socialnämnden se till att det finns rutiner för att förebygga, 
upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet 
rörande barn och unga. Detta föreslås gälla hela verksamheten. 

Vidare föreslås en omformulering till att personalen ska medverka till att verksamheten är 
av god kvalitet.  

Stadsledningskontoret bedömer att förslagen ligger i linje med utredningens helhetsgrepp 
och är positiv till förändringarna. 

Uppföljning 
Nuvarande bestämmelse om att kvalitet i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska 
utvecklas och säkras kompletteras med ett uttryckligt krav på uppföljning.  

Stadsledningskontoret är positiv. 

Bemötande 
Stadsledningskontoret är positiv till utredningens föreslag att det införs ett krav på 
respektfullt bemötande. Mötet med mellan den enskilde och socialtjänsten är en av de 
viktigaste faktorerna för god kvalitet.  

En kunskapsbaserad verksamhet 
Stadsledningskontoret ser positivt på utredningens förslag om att införa en ny 
bestämmelse om att socialtjänstens verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Det finns behov av att stärka den fortsatta utvecklingen av en kunskapsbaserad 
socialtjänst och ett tydliggörande i socialtjänstlagen kan skapa långsiktiga och stabila 
förutsättningar för denna utveckling. Det skapar också bättre förutsättningar för att 
utveckla verksamheten och säkerställa insatser av god kvalitet utifrån den enskildes 
behov.  

Göteborgs Stad kommer behöva stöd i arbetet och stadsledningskontoret välkomnar 
utredningens förslag om att lämplig myndighet får i uppdrag att lämna förslag till hur 
stödet till systematisk uppföljning inom socialtjänsten kan utvecklas.  

Nationell statistik 
Stadsledningskontoret är också positiv till utredningens förslag om att införa en ny 
socialtjänstdatalag. En viktig förutsättning för utvecklandet av en kunskapsbaserad 
socialtjänst är nationell uppföljning och analys av inte enbart vilka insatser som ges, utan 
också vilka resultat som dessa ger över tid och till vilka målgrupper. Sådana beslutsstöd 
saknas i stor utsträckning idag. Dessutom kan ett socialtjänstdataregister vara en god 
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datakälla för utvärdering, uppföljning och forskning. Genom ett socialtjänstdataregister 
ökar socialtjänstens möjligheter att utveckla verksamhet och kvalitet.   

Det är bra att det framgår av lagen att personuppgiftsansvaret ligger på Socialstyrelsen så 
att inga oklarheter uppstår i den frågan. 

Insatser till enskilda 

Insatser efter behovsprövning-bistånd 
Utredningen föreslår en delad biståndsbestämmelse. För försörjningsstöd kommer skälig 
levnadsnivå fortsatt att gälla som begrepp men för livsföring i övrigt föreslås skäliga 
levnadsförhållanden.  

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att levnadsförhållanden är ett mer 
ändamålsenligt begrepp än levnadsnivå för insatser som avser livsföring i övrigt.  

Insatser utan behovsprövning 
Som ett komplement till rätten till bistånd enligt nuvarande 4 kap.1 § socialtjänstlagen 
föreslås en befogenhet som innebär att socialnämnden kan besluta att en eller flera 
insatser ska tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning, vilket enligt 
stadsledningskontoret bedömning är den största reformen i förslaget.  

Stadsledningskontoret bedömer sammantaget att det är bra att öppna för alternativa sätt 
att ge enskilda insatser och tillstyrker förslaget. Det är positivt att det är en befogenhet 
vilket innebär att varje kommun kan anpassa sin socialtjänst till olika lokala behov. 

Utredningen gör bedömningen att följande insatser inte ska få tillhandahållas utan 
föregående individuell behovsprövning; 

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. 

Stadsledningskontoret anser att utöver insatserna p. 1-6 bör även korttidsboende, HVB 
för vuxna och skyddat boende för våldsutsatta vuxna undantas.  

HVB, korttidsboende och skyddat boende för våldsutsatta är insatser som är förenade 
med höga kostnader för kommunen. Att låta enskilda utifrån kommunens riktlinjer själva 
avgöra när de har behov av sådana platser kan riskera ett överutnyttjande och på så sätt 
inte komma enskilda till del som har biståndsbedömda behov. Det kan även innebära att 
tillgängligheten utökas för resursstarka grupper men riskerar att försämra 
förutsättningarna för de enskilda som inte är så resursstarka. Stadsledningskontoret 
bedömer att det också kan finnas en risk att utförande verksamheter ”värjer sig” mot att ta 
emot enskilda med komplex problematik för att fokusera på enskilda som har en lättare 
problematik.  
Korttidsboende är en insats som inte är ett stadigvarande boende, men omfattas av 
begreppet särskilt boende. Med detta följer också att kommunerna har ett hälso- och 
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sjukvårdsansvar. Det är vanligt att enskilda kommer till korttidsplats direkt efter en 
sjukhusvistelse. Inte sällan har personer aktuella för korttidsplats omfattande behov av 
både socialtjänst och hälso- och sjukvård, och många av placeringarna kräver god 
förberedelse innan verkställighet. Ansvarsgränserna mellan sjukhus- respektive 
kommunal vård är inte alltid självklara och risk finns att fler enskilda hänvisas till 
kommunernas korttidsplatser. Utredningen skriver att det i tidigare förslag framförts är en 
oro för bristande samordning mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården om en 
biståndsbedömare inte stödjer den äldre personen genom att hålla ihop arbetet med 
behovsprövning, uppföljning och samverkan med hälso- och sjukvården efter utskrivning 
från sjukhus. Utredningen anser emellertid att dessa risker kan hanteras genom de regler 
om samordnad individuell plan (SIP) som gäller redan i dag. Stadsledningskontoret ställer 
sig tveksam till att en att en SIP kan ersätta nuvarande handläggning. 

Ytterligare skäl till att undanta korttidsboende, skyddat boende för våldsutsatta vuxna och 
HVB för vuxna anser stadsledningskontoret kan hämtas från utredningens resonemang 
kring insatser utan föregående biståndsprövning och myndighetsutövning. Utredningens 
bedömning är att tillhandahållandet av insatser utan föregående biståndsprövning inte 
kommer utgöra myndighetsutövning. När det gäller öppna insatser anser utredningen att 
det inte kommer bli fråga om att utföraren ska fatta beslut, eftersom det uteslutande är 
den enskilde som avgör om han eller hon ska ta del av en viss insats. Avseende insatser 
som är avgränsade till vissa målgrupper måste den enskilde emellertid visa att han eller 
hon tillhör målgruppen för att ta del av insatsen. Utredningen menar att utförarens roll i 
dessa fall blir att förvissa sig om att den enskilde uppfyller socialnämndens villkor. Detta 
kommer förutsätta en kontroll av vissa faktiska förhållanden men någon behovsprövning 
får inte göras. Utförarens kontroll resulterar i ett besked om huruvida den enskilde 
uppfyller villkoren för att ta del av insatsen men den enskildes rätt att ta del av insatsen 
som sådan påverkas inte enligt utredningen eftersom den enskilde när som helst kan 
ansöka om att få del av samma insats som bistånd.  

För det fall utredningens bedömning inte godtas presenterar utredningen ett alternativt 
förslag som innebär att det ska införas en bestämmelse som gör att kommunerna får 
överlämna viss myndighetsutövning till privata utförare. En sådan konstruktion framstår 
emellertid som främmande och ett mer lämpligt sätt att hantera osäkerheten bör som 
framhålls ovan vara att avgränsa området för vilka insatser som ska kunna ges utan 
föregående individuell behovsprövning.  

Vad gäller utredningens förslag att överlämna viss myndighetsutövning till privata 
utförare så bedömer stadsledningskontoret också att det kan vara kostnadsdrivande om 
utförare får fatta beslut om insatser. Risken finns också att det kan främja oseriösa 
aktörer. Även om kommunen ställer upp villkor kan det i praktiken vara svårt för 
kommunen att motverka en sådan utveckling med tanke på sekretessgränser och 
eventuella begränsningar i dokumentationsskyldigheten. 

Insatser utan föregående biståndsprövning kan leda till att socialtjänsten når enskilda i ett 
tidigare skede, vilket kan ge positiva effekter för enskilda och ur ett samhällsperspektiv. 
Hur det påverkar socialtjänsten långsiktigt i fråga om tidiga insatser leder till mindre 
ingripande insatser från socialtjänsten kan inte bedömas. För detta krävs djupare analyser 
för att se samspel mellan behov och rätt avvägda insatser. Stadsledningskontoret ser en 
risk att utredningen kan ha underskattat kostnaderna för kommunerna när det gäller 
insatser utan föregående individuell behovsprövning.  
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Stadsledningskontoret kan konstatera att en omställning till att ge insatser utan 
föregående biståndsprövning kräver stort förändringsarbete för kommunerna.  

Vidare är stadsledningskontoret positiva till att insatser utan föregående biståndsprövning 
omfattas av dokumentationskrav samt 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.  

Särskilt om barn och äldre 

Förtydligat barnperspektiv 
Stadsledningskontoret anser att förslagen i kapitlet som rör barn är positiva.  

Förslaget som rör utökad möjlighet för socialtjänsten att samtala med barn utan 
vårdnadshavarens samtycke kan antas leda till att fler barn i behov av stöd och skydd 
identifieras. Att barn i samband med förhandsbedömning och skyddsbedömning kan prata 
med socialtjänsten utan att deras vårdnadshavare känner till det kan för vissa barn vara en 
förutsättning för att våga berätta hur deras livssituation ser ut. Stadsledningskontoret 
anser att förslaget är positivt och stärker skyddet för utsatta barn. 

Utredningen föreslår också att tiden för uppföljning av ett barns situation när en utredning 
avslutats utan beslut om insats eller efter det att en placering i ett familjehem eller i ett 
HVB har upphört ska förlängas från två till sex månader. Stadsledningskontoret saknar 
dock överväganden kring om en möjlighet till uppföljning av ett barns situation också 
skulle kunna införas när vissa mycket omfattande öppenvårdsinsatser beviljats som 
alternativ till en placering av barnet, vid så kallade ”hemmaplanslösningar”. Att i dessa 
situationer, vilka utifrån barnets perspektiv och barnets behov av vård och stöd många 
gånger får anses vara likartade, inte ha möjlighet att följa upp situationen för barnet kan te 
sig inkonsekvent. Detta är en fråga som behöver utredas ytterligare.  

Stadsledningskontoret är positiv till förslaget om att regeringen bör tillsätta en utredning 
med uppdrag att se över bestämmelserna om gallring av akter som rör barn. Vid en sådan 
utredning bör övervägas om tiden för sekretess ska förlängas. I en sådan utredningen bör 
erfarenheterna utifrån Vanvårdsutredningen beaktas.  

Regleringen av äldreomsorgen 
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning och anser att äldreomsorg inte ska 
lyftas ur socialtjänstlagen för att bli en särlagstiftning. Om äldreomsorg ska lyftas ur 
socialtjänstlagen behöver det i så fall utredas och analyseras tillsammans med hälso- och 
sjukvården. 

När det gäller äldre har utredningen kommit fram till att 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 inte 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. 
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Övrigt 
Utredningen föreslår att författningarna träder i kraft 2023-01-01. Stadsledningskontoret 
tillstyrker förslaget om tidpunkt.  

Utredningen har lämnat några frågor utan utredningsunderlag eller ställningstaganden.  
Det gäller bland annat uppdraget att se över om det finns behov av att införa ett krav på 
socialt ansvarig samordnare (SAS). SDN Östra Göteborg, SDN Västra Göteborg och 
SDN Askim Frölunda Högsbo har i sina remissvar framfört vikten av att en lagreglering 
kring SAS-funktionen tas fram. Stadsledningskontoret gör inget ställningstagande i 
frågan utifrån att utredningen inte har lämnat varken utredningsunderlag 
ställningstaganden. Göteborgs Stad har SAS inom samtliga stadsdelsnämnder och i ny 
nämndstruktur kommer det finnas SAS i varje nämnd.  

Ekonomiska konsekvenser 
Utredningens bedömning är att lagförslaget avseende förebyggande perspektiv och dess 
implementering är förenat med begränsade kostnader. Vidare skriver utredningen ”den 
möjliga nyttan och besparingarna för såväl kommuner som stat och övriga delar av 
samhället kan bli betydligt större och uppväga kostnaderna. Det finns relativt få 
utvärderingar av effekterna av förebyggande insatser där dessa anges i ekonomiska 
termer. Bilden är likväl entydig: de initiala kostnaderna överskrids, ofta mångfaldigt, av 
framtida besparingar på kort såväl som lång sikt. Värdet och nyttan för den enskilda 
människan går inte att beräkna. Det handlar ytterst om livskvalitet”. 

Stadsledningskontoret anser att utredningen saknar djupare analyser av ekonomiska 
konsekvenserna för kommunerna. Framförallt gäller det förslagen om tillgänglig 
socialtjänst, förebyggande perspektiv och insatser utan föregående individuell 
biståndsprövning. För att förslagen inte ska bli kostnadsdrivande krävs att socialtjänsten 
når enskilda med rätt insatser i ett tidigt skede, innan det blir aktuellt med mer ingripande 
insatser. Lättillgänglighet kan också leda till en ökning av brukare, som visserligen är 
värdefullt för enskilda, men kan leda till ett utökat åtagande för kommunen.  

Eftersom förslaget om insatser utan föregående biståndsprövning är en befogenhet, kan 
kommunerna välja att inte införa sådan insats eller besluta att inte längre tillhandahålla 
sådana insatser om det visar sig bli kostnadsdrivande. Stadsledningskontoret anser att det 
är stor brist att utredningen, trots att förslagen inte får vara kostnadsdrivande, lämnar 
sådana förslag samtidigt som man inte gått på djupet med beräkningar kring dessa 
kostnader. Detta försvårar för kommunerna att tillämpa lagförslaget om insatser utan 
behovsprövning och kan leda till att den förändring av socialtjänsten som utredningen 
syftar till inte kommer till stånd.  

Utredningens bedömning om att kommunerna behöver stöd i omställningen och utifrån 
det föreslå att regeringen bör ingå en överenskommelse med SKR i syfte att stödja 
kommunerna att utveckla nya arbetssätt och metoder med anledning av utredningens 
förslag om en hållbar socialtjänst är bra och välkomnas.  
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Att omställningen kräver förändrade arbetssätt och medför ”puckelkostnader” framstår 
som klart. Frågan är om stöd i att utarbeta nya metoder och arbetssätt är tillräckligt för att 
klara omställningen som utredningen syftar till utan att kostnaderna för kommunerna ökar 
långsiktigt. 

 

 

Jonas Kinnander  Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning  Stadsdirektör  

 

 

 

  



Sammanfattning 

SOU 2020:47 
 

 

Utredningens uppdrag och arbete 

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra en översyn av 

socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet med 

uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus 

och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Vidare ska 

socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett förebyggande och kunskapsbaserat 

perspektiv. Utredaren ska bl.a. se över och lämna förslag beträffande socialtjänstlagens struktur och 

konstruktion, tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst, en hållbar socialtjänst som 

främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och minskar behovet av individuella insatser samt 

socialtjänstens uppdrag. Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och 

kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom befintliga ramar. Lagstiftningen 

ska ge utrymme att ta tillvara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheten och att fokusera 

på kärnverksamheten. De förslag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan att leda 

till ökade kostnader för stat eller kommun. Utredningen antog namnet Framtidens socialtjänst. 

Utredningen överlämnade den 24 april 2018, på eget initiativ, delbetänkandet 

Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32). 

Genom tilläggsdirektiv (dir. 2018:69), beslutade den 19 juli 2018, fick utredningen i uppdrag att se 

över barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen, analysera huruvida en särlagstiftning för äldre är 

motiverat samt att se över socialnämndens möjlighet att delegera beslutanderätt i ärenden som rör 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Genom tilläggsdirektiv (dir. 2020:46), beslutade den 30 april 2020, fick utredningen ytterligare 

utredningstid till den 3 augusti 2020. Utredningen har under sitt arbete haft en kontinuerlig dialog med 

för uppdraget relevanta myndigheter och organisationer. Utredningen har även haft löpande kontakter 

och samtal med andra pågående utredningar. Utöver den av regeringen beslutade och förordnade 

parlamentariska referensgruppen, har utredningen lagt stor vikt vid att inhämta synpunkter från 

organisationer som företräder de brukare som i många fall kommer i kontakt med socialtjänstens 

verksamhet. Utredningen har därför valt att på eget initiativ upprätta ett samtalsforum med ett tvärsnitt 

av civilsamhällets organisationer som i ett eller annat avseende är intressenter inom frågeområdet. Av 

de organisationer utredningen bjudit in har drygt 30 organisationer valt att delta i referensgruppen. 

 

Utredningens utgångspunkter 

Utredningen har som utgångspunkt för sitt arbete haft såväl ett individ- som verksamhetsperspektiv. 

Båda perspektiven hänger tätt samman och utredningens mål har varit att åstadkomma förbättringar 

i lagstiftningen som påverkar människor och kommuner positivt. Det handlar om möjligheten att ge 

och rätten att få behov tillgodosedda. 

Det handlar om att kunna lyssna på och bli lyssnad till och tillsammans skapa delaktighet i vård, 

omsorg och behandling. Det handlar om att kunna ge och kunna få stöd och hjälp tidigt och när 

någon behöver det. Och det handlar om att kunna erbjuda och ta del av stöd och hjälp på ett enkelt sätt 

och nära till hands. 

Av direktiven framgår att de förslag som utredningen lägger fram ska åstadkomma en hållbar 

socialtjänst. En av utredningens utgångspunkter har varit att få till stånd långsiktiga förändringar som 

påverkar både människor och kommuner positivt och ger förutsättningar för en hållbar socialtjänst. En 

annan utgångspunkt har varit att utredningen inte får lägga förslag som är kostnadsdrivande eller 

ambitionshöjande. 

Utredningen har därför utgått från och analyserat hur socialtjänsten kan ges möjlighet att utföra sitt 

uppdrag på ett bättre och mer effektivt sätt. Utifrån dessa utgångspunkter har utredningen 

identifierat några områden som bedömts vara särskilt viktiga för att åstadkomma en hållbar 

socialtjänst och som säkerställer att samhällets resurser används till största möjliga nytta för 

medborgarna och på ett effektivt sätt. Med detta för ögonen har utredningen lämnat 



förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. De större förslag som 

utredningen presenterar i betänkandet 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. Förslagen bildar tillsammans en helhet i 

vilken de olika delarna är beroende av och förutsätter varandra. Utredningen har lämnat några frågor 

utan ställningstaganden eller utredningsunderlag. Det gäller bl.a. uppdraget att se över om det finns 

behov av att införa ett krav på socialt ansvarig samordnare. Utredningen har också avgränsat sig från 

frågan om samverkan mellan huvudmän. Detta då utredningen tidigt kunnat konstatera att problemen 

med samverkan är svåra att lösa genom reglering. Att kommuner, regioner och andra huvudmän ska 

samverka framgår redan av lagen i dag. På vilket sätt, och hur det ska gå till, har utredningen inte 

ansett vara en fråga att lösa inom ramen för lagstiftningen. Därmed har utredningen inte heller tagit sig 

an bestämmelserna om individuella planer. 

 

Lagens struktur och konstruktion 

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen. För att göra lagen mer 

pedagogisk och överblickbar har lagen delats in i avdelningar. Eftersom socialtjänstlagen är en lag 

som ändras relativt ofta underlättar dessutom indelningen i avdelningar införandet av nya 

bestämmelser utan att den befintliga strukturen går förlorad. De senaste årens utveckling mot en 

alltmer detaljreglerad socialtjänstlag talar, enligt utredningen, för att det framöver kan vara svårt 

att upprätthålla lagens karaktär av ramlag. Samtidigt är det angeläget att socialtjänstlagen är flexibel 

och möjliggör individuella anpassningar. Utredningens ambition har därför varit att lagen i större 

utsträckning ska återfå karaktären av ramlag och därmed även lämna större utrymme för helhetssyn på 

individen. Som ett led i detta arbete har utredningen övervägt att ta bort de bestämmelser för olika 

grupper som finns i nuvarande 5 kap. socialtjänstlagen. Detta har emellertid inte bedömts vara 

praktiskt genomförbart och i stället föreslår utredningen att lagen i stället ska strukturerats så att 

nuvarande gruppindelning tonas ner. För att skapa en ökad jämlikhet mellan grupper och 

samtidigt minska lagens detaljeringsgrad föreslår utredningen att vissa bestämmelser som i dag enbart 

gäller för särskilda grupper ska gälla alla. 

 

Lagens tillämpningsområde 

Varje kommun svarar enligt socialtjänstlagen för socialtjänsten inom sitt område. Av socialtjänstlagen 

framgår emellertid inte vad som avses med socialtjänst. Detta trots att begreppet förekommer i flera 

bestämmelser samt även är centralt för att avgränsa lagens tillämpningsområde. För att tydliggöra 

vilka verksamheter som omfattas av socialtjänstlagens tillämpningsområde föreslår utredningen att det 

i socialtjänstlagen införs en bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst i lagen. Detta är 

relevant dels för att ringa in de verksamheter som ska omfattas av lagen, bl.a. vad gäller vetenskap och 

beprövad erfarenhet, kvalitet och uppföljning samt handläggning och dokumentation, dels för att göra 

den nya socialtjänstlagen lättare att förstå. Med socialtjänst avses i lagen verksamhet som bedrivs med 

stöd av socialtjänstlagen, LVU eller LVM samt annan verksamhet som enligt lag eller förordning ska 

bedrivas av socialnämnd eller Statens institutionsstyrelse. Som socialtjänst ska däremot inte räknas 

sådan verksamhet som Statens institutionsstyrelse bedriver med stöd av skollagen (2010:800) eller 

förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda 

ungdomshem. Som socialtjänst räknas inte heller tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg utövar 

med stöd av socialtjänstlagen. Skulle det i annan lag eller förordning finnas avvikande bestämmelser 

för sådan verksamhet i socialtjänstlagen definieras som socialtjänst så tillämpas de avvikande 

bestämmelserna. 

 

En mer enhetlig begreppsanvändning 

Utredningen har gått igenom begreppsanvändningen i lagen och kan konstatera att den i flera delar inte 

är stringent. Det bidrar till att lagen kan vara svår att förstå. Utredningen har därför försökt att göra 

begreppsanvändningen i den nya lagen mer enhetlig. Flera begrepp används t.ex. med samma innebörd 

varför dessa ersatts med ett begrepp. För att göra begreppsanvändningen mer enhetlig i föreslår 

utredningen att begreppet insatser användas genomgående i lagen. Begreppet 

”stöd och hjälp” och ”sociala tjänster” har därför ersatts med begreppet insatser. Begreppet ”öppna 

insatser” i 3 kap. 6 a § SoL förs 



inte över till den nya lagen. För att innebörden av begreppet insatser ska var tydligt föreslår 

utredningen att det i lagen ska anges att socialnämnden ska erbjuda insatser i form av rådgivning, 

omsorg, vård, stöd och annan hjälp till enskilda som behöver det. Begreppet service har inte förts över 

till den nya lagen. Det innebär bl.a. att särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 

som behöver särskilt stöd i den nya lagen i stället benämns ”särskilda boendeformer för äldre personer 

som behöver omvårdnad och särskilt stöd”. Bostäder med särskild service för personer med 

funktionsnedsättningar benämns i den nya lagen ”bostäder med särskilt stöd” för personer med 

funktionsnedsättning. 

För att begreppsanvändningen ska blir mer enhetlig har utredningen även övervägt om begreppet 

kommun eller socialnämnd skulle kunna användas i stort sett genomgående i lagen men har bedömt att 

det inte är lämpligt. Utredningen föreslår däremot att ansvarigt organ för att fullgöra uppgifter inom 

socialtjänsten i några bestämmelser ändras från kommunen till socialnämnden. 

 

Socialtjänsten mål 

Socialtjänstlagen har utformats med syftet att den ska 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 människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Under hänsynstagande till människans ansvar 

för sin och andras sociala situation ska socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 

och integritet. 

Dessa mål är övergripande i meningen att de avser alla verksamheter inom socialtjänsten oavsett om 

det gäller arbete på samhälls-, grupp- eller individnivå. Det är angeläget att betona vikten av att de 

principer och mål som gäller för socialtjänsten måste kopplas till hur verksamheten sammantaget kan 

säkerställa jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet. Arbetet med att följa principerna och uppnå målen 

förutsätter enligt utredningen ett systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning, användning av 

vetenskap och beprövad erfarenhet samt reflektion över normer och värderingar som kan påverka 

bemötandet av den enskilde. 

 

Jämställdhet som mål 

Utredningen anser att socialtjänsten ska främja både jämlika och jämställda levnadsvillkor. Jämlikhet 

och jämställdhet hänger nära samman, men är inte samma sak. Jämlikhet handlar om rättvisa villkor 

mellan individer och grupper i samhället medan jämställdhet gäller förhållandet mellan kvinnor och 

män, flickor och pojkar. Utredningen föreslår därför att socialtjänstlagens nuvarande målbestämmelser 

kompletteras med att socialtjänsten, utöver jämlika, även ska främja människornas 

jämställda levnadsvillkor. Genom att ange både jämlikhet och jämställdhet i de övergripande målen 

blir det tydligt att socialtjänsten särskilt måste arbeta med jämställdhet. För att det nya målet ska nå 

förändring även i det dagliga mötet mellan den enskilde och professionella inom socialtjänsten behövs 

en fördjupad beskrivning och analys av vad som definierar genusbias utifrån socialtjänstens uppdrag, 

ansvar och förutsättningar. Utredningen föreslår därför att regeringen bör ge lämplig myndighet i 

uppdrag att göra en fördjupad beskrivning och analys av aspekter av genusbias inom socialtjänstens 

område. 

 

Ett förebyggande perspektiv 

Det finns i dag ett stort antal människor i utanförskap i samhället, vilket leder till mänskligt lidande 

och ohälsa. Det leder dessutom till en ineffektiv användning av offentliga resurser. Även sociala 

problem orsakar mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. För att motverka detta och 

minska framtida behov av insatser till enskilda anser utredningen att socialtjänsten behöver lägga 

större fokus på förebyggande arbete. Tidiga och förebyggande insatser kan bidra till att tidpunkten för 

mer ingripande vård- och omsorgsinsatser skjuts fram eller i bästa fall förhindras. Genom att 

uppmärksamma risker och även behovet av tidiga, förbyggande och rehabiliterande insatser kan 

socialtjänstens arbete ge positiva effekter för såväl de personer som berörs som för kommunens 

resurser. 



Utredningen kan inte nog understryka vikten av att socialtjänsten har ett förebyggande perspektiv och 

arbetar förebyggande oavsett om det handlar om övergripande arbete, i samverkan med andra, 

kommunens planering, insatser till grupper eller insatser till enskilda. I syfte att skapa förutsättningar 

för ett långsiktigt förebyggande arbete inom socialtjänsten föreslår utredningen att det i 

socialtjänstlagen ska anges att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv. Målet är att 

perspektivet ska genomsyra hela socialtjänstens verksamhetsområde och på samtliga nivåer; samhälls-

, grupp- och individnivå och tillämpas av beslutsfattare och yrkesverksamma inom alla socialtjänstens 

verksamheter. 

 

En lätt tillgänglig socialtjänst 

Det förebyggande arbetet hänger nära samman med att enskilda har kunskap om socialtjänsten och 

enkelt kan kontakta den. Utöver att ha ett förebyggande perspektiv behöver socialtjänsten också 

särskilt arbeta med hur personer enkelt ska kunna ha kontakt med socialtjänsten. En lätt tillgänglig 

socialtjänst gör det enkelt för människor att få information om verksamheten – inklusive egna 

rättigheter – samt att ta och ha kontakt med den. 

De regler som redan avser tillgänglighet inom socialtjänsten gäller viktiga områden såsom god 

förvaltning och fysisk tillgänglighet till lokaler. Utöver dessa regler föreslår utredningen en 

bestämmelse som ger tillgänglighetsbegreppet en generell betydelse för socialtjänstens verksamhet. 

Inriktningen ska regleras tillsammans med det förebyggandet perspektivet. Socialtjänstens ska således 

ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Bestämmelsen anger 

en övergripande inriktning för hur socialtjänsten ska planeras och utformas när det gäller den enskildes 

möjligheter till kontakt med verksamheten. 

 

Lagens indelning i olika grupper 

Den ursprungliga ambitionen med socialtjänstlagen, att precisera lagens övergripande mål och 

inriktningar inom vissa ”huvudfunktioner” har med tiden etablerat ett mönster i lagstiftningsarbetet. 

Enligt det mönstret formuleras ny kunskap om behov av stöd, omsorg och vård snarare i form av nya 

målgrupper för socialtjänsten än som arbetsuppgifter som redan omfattas av socialtjänstens ansvar. 

Resultatet har blivit en allt längre lista med olika grupper, vilken aldrig kan bli uttömmande. 

Utredningen har övervägt att ta bort merparten av de särskilda bestämmelser som gäller för olika 

grupper. Detta för att tydligare framhålla individperspektivet och lagens karaktär av ramlag med 

förutsättningar att möta nya behov i ett föränderligt samhälle. Principiellt har intresset för en sådan 

förändring varit stort från flera av de aktörer som utredningen haft kontakt med under sitt arbete. 

Samtidigt har det framkommit betydande oro och farhågor för hur en sådan förändring skulle påverka 

den enskildes möjligheter att hävda sina rättigheter och förstå vilka skyldigheter socialtjänsten har. 

Oron och farhågorna gäller också möjligheterna att upprätthålla och utveckla en tillräckligt 

specialiserad kompetens för att möta olika behov av stöd, omsorg och vård. Utredningen har därför i 

stället valt att huvudsakligen låta de särskilda bestämmelserna finnas kvar, men struktureras på ett sätt 

som tydliggör vikten av helhetssyn och inriktningen på personers individuella behov och 

förutsättningar i stället för deras grupptillhörighet. Undantag görs dock för det relativt sett stora antalet 

särskilda bestämmelserna om barn, som samlas i en egen avdelning. Den enda tydliga indelning som 

kan göras av de personer som socialtjänsten möter är den mellan barn och vuxna. Gränsen mellan barn 

och vuxna är kronologisk och bunden till myndighetsåldern i Sverige. 

Denna strukturella förändring innebär att målgruppsindelningen 

tonas ned på följande sätt: 

– nuvarande 5 kap. SoL där bestämmelser som avser olika grupper 

samlats, utgår ur lagen, 

– vissa bestämmelser som avser grupper görs generellt tillämpliga 

för alla personer som exempelvis har en viss typ av insats, 

– andra bestämmelser formuleras som preciserade uppgifter för 

socialtjänsten och inte som särskilda bestämmelser för vissa grupper, 

– några bestämmelser kvarstår i nuvarande lydelse men placeras i 

kapitel med inriktning på socialtjänstens verksamhet, och 

– bestämmelser som avser barn och unga samlas i en egen avdelning. 

Vidare föreslår utredningen vissa språkliga förändringar när det gäller 



benämningar av enskilda. Bland annat utgår den kategoriserande termen ”missbrukare” ur 

socialtjänstlagen. I stället ska det i relevanta bestämmelser hänvisas till missbruks- och beroendevård. 

 

Övergripande planering 

Samhällsplanering 

Av socialtjänstlagen framgår att socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. Socialtjänstens medverkan i 

samhällsplaneringen handlar främst om att påverka den platsspecifika stadsplaneringen av befintliga 

eller nya områden där samhällsplanerare och socialtjänst kan samarbeta för att nå bästa resultat. 

Kunskapen om hur förändringar i bebyggelsemiljö påverkar de sociala förutsättningarna är ganska 

välkända i dag. Den fysiska miljön påverkar den sociala miljön som i sin tur påverkar de människor 

som bor där. Egenskaper i miljöerna kan till exempel främja eller motverka ungdoms- och 

gängkriminalitet eller påverka ungas möjligheter till goda skolresultat. 

Bestämmelserna om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen är ett viktigt inslag i 

socialtjänstlagen. Genom dessa bestämmelser ska socialtjänsten ges möjlighet att förebygga sociala 

problem och svårigheter på en övergripande nivå. Tanken är också att samhällsplaneringen ska 

utformas utifrån kunskapen om sociala villkor. 

Ofta kan socialtjänsten i ett tidigt skede se problem som om de inte 

åtgärdas kan accelerera och leda till såväl stora sociala förluster som höga samhälleliga kostnader. 

Socialtjänsten kan till viss del själv hantera dessa problem genom insatser till enskilda och grupper, 

inte minst genom förebyggande och tidiga insatser. Men ibland är de problem som socialtjänsten 

uppmärksammar av sådan karaktär att sådana insatser inte är tillräckliga. Lösningen kan i stället ligga i 

strukturinriktade åtgärder, dvs. åtgärder på samhällsnivå och fysisk planering. En förutsättning för en 

mer socialt inriktad samhällsplanering och stadsutveckling är att socialtjänstens kunskaper tas till vara. 

För att detta ska vara möjligt och för att kunskaperna ska få genomslag behöver den fysiska 

planeringen kompletteras med sociala kunskaper och perspektiv. Utredningen föreslår därför att plan- 

och bygglagen kompletteras med en bestämmelse som tar sikte på de sociala aspekterna i 

planläggningen. 

Den föreslagna bestämmelsen är ett komplement till den bestämmelse i socialtjänstlagen som reglerar 

socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen. Avsikten med regleringen är att tillföra social 

sakkunskap och underlag till samhällsplaneringen. För att tydliggöra kommunens ansvar och förstärka 

socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen föreslår utredningen därtill att det i plan- och 

bygglagen regleras att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 

sociala miljön. 

 

Planering av insatser 

Kommunen ska planera sina insatser 

Kommunen har i nuvarande socialtjänstlag ett ansvar för att planera sina insatser för äldre och 

personer med funktionsnedsättning. Genom övergripande planering och god framförhållning skapas 

bättre förutsättningar för socialtjänsten att anpassa verksamheten efter ändrade 

förhållanden. Därmed kan resurserna användas mer effektivt. Kommunens ansvar att planera sina 

insatser inom socialtjänsten bör emellertid inte vara begränsat till äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning utan i stället avse alla enskilda. Utredningen föreslår därför att ansvaret vidgas. 

Syftet med att vidga ansvaret för planeringen är att tydliggöra att kommunens ansvar omfattar ett 

aktivt arbete med förutsättningar för att, i god tid, kunna tillgodose behoven av insatser. Ett 

grundläggande syfte med kommunens planering ska vara att tillgodose enskildas behov av insatser och 

på så sätt även förhindra att väntetider och oskäligt långa tider mellan beslut och verkställighet av 

beslut uppstår. Kommunernas planering av insatser är en förutsättning för att enskilda ska kunna få de 

insatser de har rätt till och därmed också viktig ur rättssäkerhetssynpunkt. Planeringen ska avse 

kommunens behov av insatser, dvs. det övergripande behovet av olika insatser och inte planering av 

insatser i det enskilda fallet. Planeringen av insatser bör knytas nära annan planering i kommunen, 

bl.a. bostadsförsörjningsplanering. Det är också angeläget att planeringen knyts an till socialtjänstens 

förebyggande perspektiv, målet om en lätt tillgänglig socialtjänst och till en förbättrad tillgänglighet 



för personer med funktionsnedsättning. Vid planering bör kommunen alltid överväga hur insatserna 

ska tillhandahållas och om det kan finnas fördelar med att tillhandahålla insatserna utan föregående 

behovsprövning. 

Förebyggande arbete kräver en långsiktig kommunal planering av kommunens insatser till grupper och 

enskilda. I detta ingår också att beakta behovet av just förebyggande och tidiga insatser. Utredningen 

föreslår därför att kommunen vid planeringen särskilt ska beakta behovet av tidiga och förebyggande 

insatser. I planeringen ska kommunen, vid behov, samverka med regionen samt andra samhällsorgan 

och organisationer. 

 

Bestämmelserna om särskild avgift upphävs 

Det finns ett flertal orsaker till att beslut av kommuner inte verkställs. Tillgång och efterfrågan är 

naturligtvis en avgörande faktor i sammanhanget. Den enklaste förklaringen till varför beslut inte 

verkställs inom skälig tid är att den beslutade insatsen inte finns att tillgå. Det kan handla om en plats i 

särskilt boende, en kontaktperson för en person med funktionsnedsättning, ett familjehem för barn 

eller en behandlingsinsats till någon med beroendeproblematik. Av utvärderingar som genomförts 

framkommer att de grundläggande problemen och bakomliggande orsakerna till de långa väntetiderna 

inte är ett ”kommunalt beteendeproblem” eller ett utslag av att kommunerna trotsar lagstiftningen. I 

stället bottnar väntetiderna i problem med resurser och bristande planering. Enligt utredningens 

uppfattning bör den statliga styrningen av kommuner och regioner ske på någorlunda likvärdigt sätt. 

Styrningen påverkar bilden av förtroendet för huvudmännen. Utredningen anser att problemet med ej 

verkställda beslut kan lösas på ett bättre sätt än med sanktionsavgifter. I stället kan kommunernas 

ansvar för planering utvidgas och tillsynsmyndigheten med stöd av det vanliga granskningsinstitutet 

granska och ingripa mot de kommuner som inte planerar sina insatser eller verkställer beslut inom 

skälig tid. Eftersom tillsynsmyndigheten, oavsett den särskilda avgiften, har möjlighet att ingripa mot 

kommuner som inte verkställer beslut i tid eller erbjuder de insatser som kommunen är skyldig att 

tillhandahålla anser utredningen att systemet med sanktionsavgifter bör tas bort. Socialnämnden 

rapporteringsskyldigheten är emellertid i sig en viktig förutsättning för kommunens planering av 

insatser och för tillsynsmyndighetens möjlighet till kontroll. Ett syfte med kommunernas rapportering 

av ej verkställda beslut är att den ska bidra till kunskap, uppföljning och underlag för planering. 

Rapporteringen ska också underlätta och möjliggöra tillsyn och ge tillsynsmyndigheten en överblick 

över situationen och kommunernas arbete med ej verkställda beslut. Utredningen anser att 

rapporteringsskyldigheten utgör ett viktigt underlag för tillsyn av såväl kommunernas planering som 

kontroll av eventuella väntetider. Rapporteringsskyldigheten tar emellertid mycket tid i anspråk för 

många socialnämnder. Utredningen föreslår därför att skyldigheten att inrapportera ej verkställda 

beslut förlängs från var tredje månad till var sjätte månad. De beslut som inrapporteras ska fortsatt 

avse beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutet. Utredningen bedömer att en sådan 

förändring inte påverkar eller försämrar rättssäkerheten för den enskilde, men frigör tid för 

socialtjänsten. 

 

Kvalitet inom socialtjänsten 

Krav på god kvalitet 

Av nuvarande 3 kap. 3 § första stycket SoL framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 

kvalitet. Utredningen föreslår att begreppet insatser i den nya lagen ska vara ett övergripande begrepp 

som tar sikte på de insatser som socialnämnden ska erbjuda i form av rådgivning, omsorg, vård, stöd 

och annan hjälp till enskilda som behöver det. Begreppet ska användas genomgående i lagen med 

denna betydelse. Med denna tydligt definierade betydelse av begreppet insatser kommer nuvarande 

reglering av kravet på kvalitet att bli snävare än vad som avses med bestämmelsen. Nämligen att 

garantera kvaliteten i den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges. För att bibehålla 

bestämmelsens omfattning föreslår utredningen därför att begreppet insatser ändras till verksamhet. 

Med verksamhet avses alla åtgärder och aktiviteter som socialnämnden genomför, däribland insatser. 

Ett fungerande system för riskhantering är enligt utredningen en förutsättning för att kunna säkerställa 

god kvalitet i socialtjänsten. 

Risker och missförhållanden kan vara generella till sin natur och kan uppkomma i förhållande till olika 

grupper. Socialnämndens arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden och risker 



för missförhållanden är därför viktigt och en del av socialnämndens kvalitetsarbete oavsett om det 

anges i lag eller inte. Om detta arbete ska lyftas fram i socialtjänstlagen bör bestämmelsen, enligt 

utredningens mening, emellertid inte begränsas till vissa grupper, utan bör gälla hela verksamheten. 

Utredningen föreslår därför att nuvarande begränsning till verksamhet som rör barn och unga ska tas 

bort i nuvarande 3 kap. 3 a § SoL och att bestämmelsen i stället ska ta sikte på 

socialtjänsten verksamhet. Personalen är avgörande för en socialtjänst av god kvalitet. I dag finns i 

socialtjänstlagen bestämmelser om att det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet 

samt att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse 

ska medverka till en verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. 

Utredningen föreslår att dessa bestämmelser förs samma i socialtjänstlagen kapitel om kvalitet och den 

senare bestämmelsen omformuleras till att personalen ska medverka till att verksamheten är av god 

kvalitet. 

 

God kvalitet förutsätter uppföljning 

Uppföljning är en nödvändig förutsättning för att säkerställa god kvalitet i socialtjänsten. Det är även 

en förutsättning för att få underlag till kunskaps- och verksamhetsutveckling. Inspektionen för vård 

och omsorgs (IVO) tillsyn visar emellertid att det fortfarande finns brister i uppföljningen och att det 

finns starka indikationer på att kvalitetsarbetet inte fungerar tillfredställande i socialtjänsten i dag. 

Det framgår även av öppna jämförelser att uppföljning inte används för att utveckla och förbättra 

verksamheten i särskilt stor utsträckning. 

I syfte att tydliggöra vikten av uppföljning och skapa bättre förutsättningar för god kvalitet inom 

socialtjänsten, föreslår utredningen att bestämmelsen i nuvarande 3 kap. 3 § tredje stycket SoL 

uttryckligen ska omfatta uppföljning. Således ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och 

fortlöpande följas upp, utvecklas och säkras. Bestämmelsen kommer på detta sätt att tydligare ge 

uttryck för lagstiftarens intentioner. 

Utredningen föreslår även att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur 

myndigheten kan utveckla stödet till kommuner för systematisk uppföljning, som en del i arbetet med 

att säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten. Socialstyrelsen föreslås ta fram förslaget i nära 

samarbete med kommunernas regionala samverkans- och stödstrukturer och Sveriges Kommuner och 

Regioner. 

 

Betydelsen av ett gott bemötande 

Mötet med den enskilde är en av de viktigaste faktorerna för god kvalitet i socialtjänsten. Att den 

enskildes kontakter med socialtjänsten som myndighet, enligt förvaltningslagen, ska vara smidiga och 

enkla, och att den enskilde ska få sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen, är inte 

tillräckligt för att socialtjänsten ska beakta bemötande som en central kvalitetsaspekt i alla delar av sitt 

arbete. Inte heller ger diskrimineringslagen och minoritetslagen en tillräcklig grund för detta. 

 

Bemötandet har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet och för den enskildes upplevelse av 

den. Utan ett väl fungerande bemötande vill och vågar människor inte söka stöd och hjälp vid behov. 

Socialtjänsten riskerar också att inte få ta del av den enskildes erfarenheter och önskemål om inte den 

enskilde uppfattar att bemötandet är respektfullt. I syfte att markera betydelsen av ett respektfullt 

bemötande och kopplingen mellan bemötande och god kvalitet, föreslår utredningen att det i 

socialtjänstlagen ska anges att enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt utifrån sina förutsättningar 

och behov. 

 

En kunskapsbaserad socialtjänst 

Krav på vetenskap och beprövad erfarenhet 

Den fortsatta utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst behöver enligt utredningen bedömning 

stärkas. I syfte att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för en sådan utveckling ska det i 

socialtjänstlagen införas ett krav på att socialtjänsten ska bygga sin verksamhet 

på bästa tillgängliga kunskap. 

Behovet av ett långsiktigt utvecklingsarbete i kombination med att det visat sig att intresse för frågan 

bland ansvariga nämndpolitiker 



är lågt talar för att det inte är tillräckligt med exempelvis överenskommelser och specialdestinerade 

statsbidrag för att uppnå en hållbar kunskapsbaserad socialtjänst. I de dialoger utredningen fört med 

förtroendevalda, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra intresseorganisationer, 

professioner och forskare har det också framkommit att statliga stimulansmedel och specialdestinerade 

statsbidrag inte anses vara tillräckliga verktyg för att stödja det målmedvetna och långsiktiga 

utvecklingsarbete som krävs för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. I stället efterfrågas en 

tydligare lagstiftning. I nuvarande 3 kap. 3 § SoL anges tre typer av kvalitetskrav för socialtjänstens 

verksamhet: insatsernas kvalitet, personalens utbildning och erfarenhet samt att kvaliteten systematiskt 

och fortlöpande ska säkras. Däremot ställs inget uttryckligt krav på att verksamheten ska baseras på 

kunskap. Det är enligt utredningen en brist. Även bästa tillgängliga kunskap bör utgöra ett 

kvalitetskrav för socialtjänstens verksamhet. Utredningen föreslår därför att det införs ett krav på att 

verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. En fungerande kunskapsstyrning är enligt utredningen en förutsättning för god kvalitet och 

för att utveckla och upprätthålla en kunskapsbaserad socialtjänst. En fungerande och effektiv 

kunskapsstyrning fordrar samarbete mellan kommunerna och mellan kommunerna och staten. 

Utredningen förslår därför att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att utreda hur man kan 

säkerställa en fungerande och effektiv kunskapsstyrning som säkerställer samarbete mellan 

kommunerna och mellan kommunerna och staten. 

 

Professionens roll 

Under arbetets gång har utredningen återkommande uppmärksammats på frågan om professionens 

begränsade handlingsutrymme och vem som lämpligen bör ha beslutanderätt i individärenden – 

förtroendevalda eller tjänstemän. Denna utredning har emellertid inte haft ett uttalat uppdrag att se 

över beslutsordningen och det har inte heller varit möjligt att inom ramen för utredning göra någon 

mer ingående bedömning av nuvarande regelverk och föreslå eventuella förändringar. Samtidigt kan 

konstateras att beslutsordningen är långt ifrån oviktig när det gäller frågor om kvalitetsutveckling och 

rättssäkerhet i socialtjänsten och utredningen ser att det finns ett behov av att detta belyses ytterligare. 

Utredningen föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning som ges i uppdrag att se över 

professionens roll och den nuvarande beslutsordningen inom socialtjänstens område. I en sådan 

översyn bör även ingå att ta ställning till vilken behörighet som eventuellt ska krävas för att fatta olika 

beslut inom socialtjänsten. 

 

Ny lag om socialtjänstdataregister 

Ett viktigt underlag för en kunskapsbaserad socialtjänst är bästa möjliga kunskap i form av data. Data 

kan användas som underlag för beslut som är av betydelse för enskilda individer i behov av insatser 

inom socialtjänsten, men är också betydelsefull för beslut om socialtjänstens inriktning och planering 

på nationell nivå. 

En kunskapsbaserad socialtjänst förutsätter tillgång till relevanta analyser, statistik och forskning. 

Utan tillgång till sådan kunskap är det svårt för socialtjänsten att bedriva en verksamhet förenlig med 

kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. För att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst är 

kommunerna i behov av nationellt stöd. Redan i dag framställer Socialstyrelsen nationell statistik, ofta 

i dialog och samverkan med SKR, som ger stöd till beslutfattare och professioner. 

Utredningens bedömning är emellertid att den nationella statistiken för socialtjänsten brister i många 

hänseenden, vilket bekräftas av Socialstyrelsen i ett flertal rapporter och skrivelser till regeringen. 

Det är inte tillräckligt att enbart registrera insatser inom olika områden, varmed avses både 

socialnämndens beslut om insatser och utförda aktiviteter. För att kunna bedöma vilka utfall olika 

insatser har, krävs att Socialstyrelsen får samla in bl.a. uppgifter om orsak till insats eller utebliven 

insats, aktivitet, samt resultat utöver insatsen/åtgärden som sådan. Först då kan statistiken läggas till 

grund för en kunskapsbaserad socialtjänst. Utredningen anser att den fortsatta utvecklingen 

av en kunskapsbaserad socialtjänst behöver stärkas. I syfte att skapa långsiktiga och stabila 

förutsättningar för en sådan utveckling behöver den nationella officiella statistiken inom socialtjänsten 

stärkas och utökas till att i större utsträckning motsvara de förutsättningar som finns inom hälso- och 

sjukvården. Socialstyrelsens möjlighet att behandla personuppgifter för nationell statistik ska därför 

utökas. Utredningen föreslår en ny lag om socialtjänstdataregister. Den nya lagen om 

socialtjänstdataregister innehåller bestämmelser om dataregister över socialtjänsten och sådan 



verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Socialstyrelsen får med stöd av lagen utföra automatiserad 

behandling av personuppgifter i socialtjänstdataregister. Det primära ändamålet för 

socialtjänstdataregister ska vara behandling för framställning av statistik. Den som bedriver 

verksamhet inom socialtjänsten eller enligt LSS ska lämna uppgifter till socialtjänstdataregister 

för framställning av statistik (uppgiftsskyldighet). 

 

Insatser till enskilda 

Insatser efter behovsprövning – rätten till bistånd 

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 anser utredningen att den 

nuvarande biståndsbestämmelsen behöver delas. Delningen ska göras så att de regler som är kopplade 

till de olika huvudtyperna av bistånd skiljs åt. Dessa typer ska benämnas bistånd för livsföringen och 

ekonomiskt bistånd. De insatser som ingår i bistånd för livsföringen är av en mängd olika slag, men 

förenas av att de avser individuella behov av stöd, omsorg och vård i den dagliga livsföringen till den 

enskilde. Det gäller också när insatserna omfattar ett materiellt stöd med exempelvis välfärdsteknik. 

En delad biståndsbestämmelse är förenlig med den helhetssyn som också fortsättningsvis ska vara 

utmärkande för socialtjänstens arbete. 

Vid bistånd för livsföringen anser utredningen att ”levnadsförhållanden” är ett mer ändamålsenligt 

begrepp än ”levnadsnivå”. Levnadsförhållanden syftar på sådana förhållanden som är viktiga för 

den enskildes sammantagna livssituation i stället för en viss nivå som kan mätas och jämföras. 

Begreppet ”skäliga levnadsförhållanden” ska därför ersätta ”skälig levnadsnivå” i den bestämmelse 

som reglerar rätten till bistånd för livsföringen. Därmed tydliggörs vikten av att biståndet ges utifrån 

individuella behov och inte utifrån uppfattningar om generella behov hos personer i olika grupper. 

Bistånd för livsföringen borde, enligt utredningen, tillförsäkra den enskilde goda levnadsförhållanden. 

Med hänsyn till direktiven kan utredningen dock inte föreslå en sådan ändring. 

 

Insatser utan behovsprövning 

För att nå enskilda som annars är svåra att nå måste socialtjänsten kunna erbjuda insatser på ett sätt 

som ur den enskildes perspektiv är attraktivt och tillgängligt. Det är därför viktigt att kommunen 

planerar sina insatser för enskilda. Utgångspunkten bör vara att hjälpen ska vara tillgänglig när den 

enskilde vill ta del av den. Genom lättillgängliga insatser och låga trösklar kan den enskildes egna 

initiativ tas till vara när motivationen finns där. 

Det angeläget att kommunerna kan erbjuda insatser på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt. 

Framtida utmaningar, såsom den demografiska utvecklingen, oförutsedda händelser i Sverige och 

omvärlden samt begränsade resurser, förutsätter att kommunerna kan anpassa verksamheten efter 

ändrade förhållanden. Socialtjänsten regelverk bör därför vara flexibelt och lämna utrymme för 

socialnämnden att i större utsträckning än i dag anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar och 

behov. Ett flexibelt regelverk ger även större handlingsutrymme att utveckla nya verksamheter och 

samarbetsformer, vilket ytterst är till nytta för den enskilde. Dagens regelverk är inte tillräckligt 

flexibelt då det lämnar mycket litet utrymme att tillhandahålla insatser på något annat sätt än efter 

utredning och behovsprövning. 

Inom flera verksamheter är det dessutom viktigt att socialtjänsten når den enskilde just när han eller 

hon är motiverad att ta emot hjälp. Det gäller inte minst grupper som är svåra att nå, t.ex. barn 

och unga som utsätts för våld eller hedersförtryck, kvinnor som utsätts för mäns våld liksom män som 

slår kvinnor. Ett annat exempel är personer med missbruk. Ytterligare ett exempel är personer som 

vill lämna en kriminell livsstil eller personer med en psykisk funktionsnedsättning. Ett system som 

underlättar delaktighet och självbestämmande kan därför öka förutsättningarna för bra resultat. 

Många kommuner vill vid sidan av myndighetsutövningen även kunna erbjuda insatser på ett mer 

lättillgängligt sätt än i dag. Drivkraften är huvudsakligen att skapa en effektivare organisation med 

ökad tillgänglighet och självbestämmande samt att kunna fokusera mer på förebyggande och stödjande 

arbete. Enskilda ska kunna få vissa insatser utan att först bli föremål för utredning och bedömning. 

För att åstadkomma detta behöver socialnämnderna enligt utredningens bedömning kunna 

tillhandahålla insatser även utan behovsprövning. Det är inte möjligt i dag. Utredningen föreslår därför 

en befogenhet som innebär att socialnämnden 



kan besluta att en eller flera insatser ska tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning. 

Bestämmelsen är ett komplement till rätten till bistånd enligt nuvarande 4 kap. 1 § SoL och den 

enskilde kan alltid ansöka om motsvarande insats. För att den enskilde säkert ska känna till rätten att 

ansöka om bistånd ska den utförande verksamhet som den enskilde kommer i kontakt med informera 

om möjligheten att ansöka om bistånd. 

En av utredningen utgångspunkter har varit att det ska vara möjligt för kommunerna att anpassa 

utbudet av insatser efter lokala förutsättningar och behov. Såväl förutsättningar som behov kan 

förändras över tid och regelverket bör därför vara så flexibelt som möjligt. På så sätt ökar 

möjligheterna för kommunen att hantera oförutsedda händelser och att följa med i utvecklingen. 

Utredningen strävar därför efter att ställa upp så få begränsningar som möjligt i fråga om vilka 

insatser som ska kunna tillhandahållas utan behovsprövning. Utredningen har emellertid bedömt att 

vissa insatser ska undantas från möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående individuell 

behovsprövning. Följande insatser får inte tillhandahållas utan behovsprövning: 

1. kontaktperson, kontaktfamilj eller kvalificerad kontaktperson, 

2. vård i familjehem, 

3. vård i sådana hem som avses i 12 § LVU samt 22 och 23 §§ LVM 

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 § 

nya socialtjänstlagen, eller 

6. ekonomisk hjälp. 

Utredningen föreslår även att socialnämnden ska få tillhandahålla insatser utan behovsprövning till 

barn som fyllt 15 år oberoende av vårdnadshavarens samtycke. Genomförande av insatser utan 

behovsprövning omfattas av socialtjänstlagens krav på dokumentation. Undantag från dokumentation i 

fråga om enskilds personliga förhållanden ska emellertid kunna beslutas av socialnämnden i fråga om 

specifika insatser om det finns särskilda skäl, t.ex. om anonymitet är en förutsättning för att insatsen 

ska nå sin målgrupp. 

Befogenheten att erbjuda insatser utan behovsprövning bör följas upp och utvärderas på nationell nivå. 

Utredningen föreslår därför att regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag att följa upp och utvärdera 

arbetet med den föreslagna bestämmelsen. 

 

Utformning av insatser 

Att främja möjligheter till ett självständigt liv är ett centralt värde för socialtjänsten i olika 

sammanhang. Det kan handla om möjligheter att klara sin försörjning eller andra ekonomiska behov i 

livsföringen, men också om att ha kontroll över sin dagliga tillvaro vid långvariga och kanske 

omfattande omsorgsbehov. Enligt utredningens mening ska alla insatser till enskilda utformas så att de 

ger henne eller honom möjligheter till ett självständigt liv. Sådana bestämmelser finns i dag för 

biståndsinsatser, men är motiverade också för insatser till enskilda som ges utan föregående 

individuell behovsprövning. Ett självständigt liv är emellertid inte det enda värde som är viktigt 

vid utformningen av insatser till enskilda. Utredningen föreslår därför en kompletterande bestämmelse 

om andra värden som också ska vara vägledande vid utformningen av sådana insatser. 

Utredningen föreslår att insatser för enskildas personliga behov utformas så att de stärker den 

enskildes möjligheter till ett värdigt liv och till att känna välbefinnande. Det gäller oavsett om insatsen 

ges som bistånd eller utan behovsprövning. Möjligheterna att leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande ingår i dag äldreomsorgens värdegrund i nuvarande 5 kap. 4 § första stycket SoL. Med 

utredningens förslag utvidgas bestämmelsen till att omfatta alla enskilda, inte bara äldre. Således ska 

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. Att den enskilde ska vara 

delaktig och ges möjlighet att uttrycka sina önskemål om insatsernas utformning ligger redan i dag i 

socialtjänstens uppdrag. Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors 

självbestämmande och integritet (nuvarande 1 kap. 1 § SoL). Det innebär att beslut ska tas i 

samförstånd med den enskilde. Även om den enskilde inte har rätt att kräva när och hur en 

insats ska ges, får bestämmelsen anses förutsätta att socialtjänsten så långt det är möjligt tar hänsyn till 

hans eller hennes önskemål. Av lagen framgår också att socialnämndens insatser för den enskilde ska 



utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne (nuvarande 3 kap. 5 §). Ett 

förtydligande av äldre personers inflytande över insatsernas utformning och genomförande gjordes i 

socialtjänstlagen i samband med att bestämmelsen om äldreomsorgens värdegrund 

infördes. Genom regleringen förtydligas att den enskildes önskemål ska beaktas. Däremot innebär den 

inte att önskemålen alltid ska vara utslagsgivande. 

Utredningen förslår att en mer generell bestämmelse ska införas om att den enskilde så långt det är 

möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges. Även inom andra delar av 

socialtjänsten än äldreomsorgen behöver den enskildes inflytande över insatser underlättas. Den 

enskildes delaktighet behövs för att kunna bedöma vilka åtgärder som är relevanta för honom eller 

henne. Delaktighet är även en förutsättning för att kunna anpassa utförandet till den enskildes 

individuella behov. Bestämmelsen i nuvarande 5 kap. 5 § fjärde stycket SoL ska därför 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. 

 

Förtydligat barnrättsperspektiv 

Barnets rättigheter enligt barnkonventionen 

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige, men ratificering av FN:s konvention om 

barnets rättigheter (barnkonventionen) skedde år 1990. I och med ratificeringen har riksdag och 

regering förbundit sig att se till att den nationella lagstiftningen stämmer överens med de åtaganden 

som följer av konventionen. Barnkonventionen har i vissa delar införlivats i svensk rätt genom 

transformering. I andra delar har detta inte varit nödvändigt, eftersom det ansetts råda normharmoni. 

Transformering som metod för att anpassa svensk rätt till barnkonventionen kräver successiv och 

kontinuerlig anpassning av nationell lagstiftning allteftersom konventionen behöver tolkas i ljuset av 

ändrade samhällsförhållanden. 

 

Barnets bästa 

I den nya översättningen av artikel 3 i barnkonventionen lyfts bedömningen av barnets bästa fram 

tydligare än tidigare. Att det ska göras en bedömning framgår även uttryckligen av 

barnrättskommitténs allmänna kommentarer om hur konventionen ska tolkas. Vidare framgår 

det av förarbetena till socialtjänstlagens reglering av barnets bästa att en bedömning ska göras. 

Utredningen anser att socialtjänstlagens bestämmelse om barnets bästa ska anpassas till 

barnkonventionens lydelse. Nuvarande bestämmelse om barnets bästa omformuleras därför till att 

ange att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

Utredningen föreslår även en kompletterande bestämmelse som anger att vid bedömningen av barnets 

bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter. 

 

Barnets rätt till information 

Barnets rätt till information är en förutsättning för att han eller hon ska kunna uttrycka sina åsikter. 

Detta är i sin tur en förutsättning för att barnet ska kunna vara delaktigt och få inflytande. Trots att 

det framgår av förarbetena till nuvarande 11 kap. 10 § första stycket SoL – som reglerar barnets rätt till 

information – att hänsyn ska tas till barnets ålder, mognad och individuella förutsättningar när 

informationen lämnas, visar flera rapporter och studier på området att barn ändå inte är fullt delaktiga 

vid förhandsbedömningar, utredningar och under insatser. För att det inte ska råda någon tvekan om 

att barn alltid har rätt till relevant information i åtgärder som rör barnet samt att denna information 

ska vara anpassad till barnets ålder, mognad och individuella förutsättningar, föreslår utredningen att 

detta bör komma till uttryck i socialtjänstlagen. För att barnet ska kunna ha nytta av den information 

som lämnas och kunna ta ställning till densamma är det en förutsättning 

att barnet förstår informationen. Först då kan artikel 3 och 12, om barnets bästa och barnets rätt att 

komma till tals, få genomslag i praktiken. Utredningen föreslår därför att det anges i socialtjänstlagen 

att den som lämnar informationen till barnet så långt det är möjligt ska försäkra sig om att barnet har 

förstått informationen. 

 

Barnets rätt att framföra sina åsikter 

Av nuvarande 11 kap. 10 § första stycket tredje meningen SoL följer att om ett barn inte vill framföra 

sina åsikter så ska dess barnets åsikter klarläggas på annat sätt. Någon motsvarande bestämmelse 



finns inte i barnkonventionen. Däremot följer det av artikel 12 i barnkonventionen att barn har rätt att 

uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet och att hänsyn ska tas till barnets åsikter, 

utifrån barnets ålder och mognad. Utredningen menar att om barnet inte har förmåga att framföra 

några åsikter bör dessa klarläggas på annat sätt. Om barnet däremot väljer att inte framföra några 

åsikter ska detta respekteras och inte klarläggas på annat sätt. Utredningen föreslår därför att 

bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 10 § första stycket tredje meningen SoL – ska upphävas. 

 

Samtal med barn 

I artikel 12 i barnkonventionen anges att ett barn ska beredas möjlighet att höras i alla 

domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet. Det finns ingen nedre åldersgräns 

för när ett barn ska få komma till tals och uttrycka sina åsikter. Utifrån gällande regelverk kan ett barn 

emellertid förhindras av sina vårdnadshavare att tala med socialtjänsten under förhandsbedömningen. 

Utredningen anser att det är av stor vikt att stärka barns rätt att komma till tals i alla frågor som rör 

barnet, även under förhandsbedömningen. Därutöver är det angeläget att skapa bättre förutsättningar 

för socialtjänsten att skydda och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa. Utredningen föreslår 

därför att det i socialtjänstlagen ska införas en möjlighet för socialnämnden att tala med ett 

barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande även inför ett beslut 

om en utredning ska inledas eller inte. Ett sådant samtal syftar enbart till att socialnämnden ska kunna 

bedöma om en utredning ska inledas eller inte. Barnets vårdnadshavare ska, om inte särskilda skäl 

talar mot det, efter samtalet genast underrättas om att barnet har hörts. 

 

Barnets kontakt med föräldrar och syskon och andra närstående 

Att barn har rätt till samhörighet med föräldrar, anhöriga och andra närstående innebär att det är 

barnets rätt till kontakt som står i centrum. Kontakten är i första hand till för barnet och det är barnets 

bästa som ska vara avgörande. 

Kontakten mellan syskon kan ha stor betydelse för placerade barn genom att skapa kontinuitet i en 

instabil situation. Kontakten kan också vara ett stöd när placeringen upphör och barnet ska klara sig 

på egen hand. Många placerade barn vill dessutom ha mer syskonkontakt. Tidigare utredningar har 

även pekat på att det behövs ett förtydligande vad gäller det placerade barnets rättigheter till kontakt 

med syskon, men även vad gäller kontakt med föräldrarna. Mot bakgrund av den kunskap och 

medvetenhet som numera finns om betydelsen av att placerade barn får möjlighet till kontakt med sina 

syskon, anser utredningen att socialtjänsten bör arbeta mer aktivt med frågan och att detta bör 

synliggöras i socialtjänstlagen. I fråga om föräldrar så anges i artikel 9.3 i barnkonventionen att 

konventionsstaterna ska respektera rätten för det barn som är skilt från den ena eller båda föräldrarna 

att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, 

utom då detta strider mot barnets bästa. Det finns mycket positivt med att placerade barn har kontakt 

med sina föräldrar. Det är viktigt att socialtjänsten arbetar för att det placerade barnet ges möjlighet till 

kontakt med föräldrar och syskon och utredningen föreslår därför att det i den nya socialtjänstlagen 

ska anges att socialnämnden särskilt ska uppmärksamma barnets eller den unges relationer till 

föräldrar, syskon och andra närstående och arbeta för att placerade barn ges möjlighet till kontakt med 

föräldrar, syskon och andra närstående. 

 

Uppföljning av ett barns situation 

Socialnämnden får enligt nuvarande 11 kap. 4 a–b §§ SoL besluta om uppföljning av ett barns 

situation i vissa fall. Det gäller dels när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd 

avslutas utan beslut om insats, dels efter det att en placering i ett familjehem eller hem för vård eller 

boende har upphört. En förutsättning är dock att barnet, utan att förhållanden som kan föranleda ett 

beslut om tvångsvård enligt LVU föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller 

skydd men samtycke till en sådan åtgärd saknas. Det är ur ett barnrättsperspektiv angeläget att det 

finns en möjlighet att kunna följa utvecklingen under en tydligt angiven tidsperiod. Detta för att kunna 

motivera vårdnadshavaren, samt ett barn över 15 år, att ta emot en föreslagen insats samtidigt som 

socialtjänsten har en möjlighet att följa utvecklingen för barnet genom att ta behövliga kontakter utan 

att det behöver inledas en ny utredning. Vid ett beslut om uppföljning av ett barns situation avgör 

nämnden hur länge uppföljningen ska pågå och hur den bäst ska genomföras. 



Uppföljningen måste dock avslutas senast två månader från det att den utredning som gäller barnets 

behov av stöd och skydd har avslutats. På motsvarande sätt ska uppföljningen avslutas senast två 

månader från det att placeringen i familjehem eller hem för vård eller boende har upphört. 

Uppföljningen ska i annat fall avslutas när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda ny utredning. 

Nuvarande bestämmelser syftar till att socialnämnden ska kunna följa utvecklingen för barnet. Det 

förutsätter enligt utredningen att det finns tillräcklig tid för att en förändring ska komma till stånd. Ur 

det perspektivet är två månader förhållandevis kort tid. Även om barnets situation kan förändras under 

denna tid, är det inte säkert att förändringarna är bestående. För att säkerställa att barnet får det stöd 

och skydd som han eller hon behöver, anser utredningen att nämnden bör kunna informera sig om 

utvecklingen under ytterligare en tid. Det gäller inte minst genom återkommande samtal med barnet, 

men även med vårdnadshavaren för att motivera denne till att ta emot en föreslagen insats. Tiden för 

uppföljning ska därför förlängas från två månader till sex månader. 

 

Frågan om barnombud bör utredas vidare 

Barn som befinner sig i en utsatt situation kan vara helt beroende av att den myndighet de har kontakt 

med säkerställer hans eller hennes rättigheter i sin verksamhet. I praktiken kan det dock vila på barnet 

självt att ta till vara sina rättigheter. Flera barnrättsorganisationer och tidigare utredningar har pekat på 

behovet av att barn ges möjlighet att ha ett oberoende barnombud som stöd vid sin kontakt med 

socialtjänsten. Det saknas emellertid utvärderingar på nationell nivå av barnombud och liknande 

verksamheter. Dessutom finns det vad utredningen känner till mycket lite svensk forskning om både 

barnombud och barnrättighetsbyråer. De beskrivningar och slutsatser som har gjorts i tidigare 

utredningar och de kontakter som denna utredning haft med bl.a. Barnrättsbyrån 

och Maskrosbarn ger emellertid vid handen att befintliga verksamheter fyller en viktig funktion i 

barnets kontakter med socialtjänsten. Utredningen anser att det som lyfts fram av 

barnrättsorganisationerna både i rapporter och samtal med utredningen samt vad som framkommit i 

tidigare statliga utredningar pekar på att det finns ett behov av att utreda om ett barnombud skulle 

kunna bidra till att barn i kontakten med socialtjänsten känner sig mer delaktiga, väl bemötta, trygga 

och lyssnade på. Utredningens föreslår därför att regeringen ska tillsätta en utredning med uppdraget 

att utreda behovet av och förutsättningarna för oberoende barnombud. 

 

Tiden för gallring och sekretess för barnakter bör ses över 

I ärenden som rör barn har gallringsreglerna kommit att uppmärksammas och ifrågasättas, inte minst 

med anledning av Vanvårdsutredningen (SOU 2011:61). Frågan är vems integritet som ska skyddas 

och hur detta ska göras på bästa sätt. Nuvarande gallringsregler innebär att barn senare i livet inte har 

någon möjlighet att få insyn i de kontakter som varit med socialtjänsten under uppväxten. Endast om 

barnet varit placerat utanför det egna hemmet samt i ärenden om adoption och faderskap finns 

handlingarna bevarade. För många av de som sökt sig till arkiven för att få svar på frågor om sin 

uppväxt och vars akter inte gått att finna har det blivit en besvikelse. För vissa har den gallrade akten 

upplevts som en kränkning i sig. Enligt representanter för arkivsektorn har barnakterna ett stort värde 

för individen och bör därför bevaras. 

Enligt utredningens mening kan diskuteras om gällande gallringsbestämmelser är förenliga med 

principen om barnets bästa, då de kan försvåra för barn att få information om sin uppväxt. Gällande 

gallringsbestämmelser kan även göra det svårt för socialtjänsten att, vid utredning av barn, få en 

helhetsbild av dess tidigare förhållanden. 

Det finns därtill en motsägelse i att barn, som tack vare och med hjälp av tidiga, förebyggande insatser 

inte behövt placeras, får sämre insyn senare i livet eftersom deras akter gallrats. Gallring kan även 

försvåra kvalitativ forskning, vilket kan bidra till bättre åtgärder för barn i framtiden. Utredningens 

föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över nuvarande bestämmelser 

om gallring, ifråga om barnakter. Vid en sådan översyn bör möjligheten och lämpligheten av ändrad 

tid för gallring eller ytterligare bevarande av barnakter övervägas. Vidare bör övervägas om tiden för 

sekretess bör förlängas. 

 

Äldreomsorgens reglering 

Utredningen har haft i uppdrag att se över och analysera om en särreglering av äldreomsorgen och 

övriga insatser inom socialtjänsten som är riktade till äldre är motiverad. 



Avgörande för en god vård och omsorg om äldre personer är emellertid rätt förutsättningar för både 

sociala insatser och att en sammanhållen vård och omsorg 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 enligt utredningen 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, t.ex. 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. 

Utredningen bedömer därför att det behövs ett fortsatt arbete för att se över hur lagstiftningen kan 

stärka både den sociala omsorgen för äldre personer och deras tillgång till en sammanhållen vård och 

omsorg med utgångspunkt i socialtjänstlagen och lagstiftningen för hälso- och sjukvården. Det gäller 

särskilt kontinuitet, personalens förutsättningar, likvärdighet och konkreta förutsättningar för 

samverkan mellan huvudmän och verksamheter. 

 

Samverkan och ansvarsfördelning 

Samverkan mellan kommuner 

I utredningens uppdrag har ingått att lämna förslag som underlättar samverkan mellan kommuner. När 

utredningen fick sitt uppdrag år 2017 fanns en bestämmelse i 2 kap. 5 § SoL som reglerade 

avtalssamverkan inom socialtjänsten. I bestämmelsen angavs att kommunen fick sluta avtal med 

någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal fick en 

kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning 

fick dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till andra juridiska personer eller enskild 

individ. Bestämmelsen gav upphov till viss osäkerhet. Framför allt ansågs det otydligt hur den skulle 

tillämpas vid avtalssamverkan mellan kommuner, särskilt i fråga om ärenden som omfattade 

myndighetsutövning. Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till avtalssamverkan mellan kommuner i 

9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725), förkortad KL. Enligt bestämmelsen får kommuner och 

regioner ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 

eller en annan region (avtalssamverkan). I samma bestämmelse infördes en möjlighet för kommunerna 

att vid sådan avtalssamverkan också delegera beslutsfattande till en anställd i den andra kommunen. I 

och med detta ändrades även lydelsen av 2 kap. 5 § SoL till att ange att utöver avtalssamverkan enligt 

9 kap. 37 § KL får en kommun sluta avtal med en enskild person (fysisk eller juridisk) om att utföra 

kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte 

överlämnas. Möjligheten och förutsättningarna för kommuner att samarbeta och samverka har stärkts 

genom den nya regleringen i 9 kap. 37 § KL och utredningen föreslår därför inga ytterligare ändringar 

i denna del. 

 

Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelning mellan kommuner 

I 2 a kap. SoL finns bestämmelser om vilken kommun som är ansvarig för att erbjuda en enskild 

insatser. I de allra flesta fall finns det en kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt eller annars 

har sin starkaste anknytning (bosättningskommun). Det innebär att bosättningskommunen ofta 

kommer att ansvara för insatser till den enskilde. I andra fall kan ansvaret vila på den kommun som 

har beslutat om placering i en annan kommun m.m. eller på den kommun där den enskilde är 

folkbokförd. Frågan om vistelsekommunens ansvar blir därför aktuell främst i akuta situationer eller 

när det inte är klarlagt vilken kommun som är ansvarig för insatser till den enskilde. I praktiken är 

vistelsekommunens ansvar därmed snarare att betrakta som ett undantag än en huvudregel. 

Bestämmelserna i 2 a kap. SoL om ansvarsfördelning mellan kommuner kan mot denna bakgrund 

uppfattas som svåra att förstå. I syfte att underlätta förståelsen föreslår utredningen att 

bestämmelsernas inbördes ordningsföljd ska ändras. Bosättningskommunens ansvar ska anges som 

inledande huvudregel medan vistelsekommunens ansvar ska utgöra ett undantag från huvudregeln. 

Ändringen syftar enbart till att underlätta förståelsen av den ansvarsfördelning som redan gäller i dag. 

Någon inskränkning i vistelsekommunens ansvar 



avses inte. Den enskilde ska alltså, liksom i dag, alltid vara garanterad omedelbar hjälp oavsett i vilken 

kommun han eller hon befinner sig när hjälpen behövs. 

 

Ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige 

och socialnämnden 

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige 

bestämmer (nuvarande 2 kap. 4 § första stycket SoL). Kommunfullmäktige beslutar även om 

nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden (nuvarande 6 kap. 2 § kommunallagen 

(2017:725), förkortad KL) Även om en nämnd tilldelats ett visst verksamhetsområde innebär det inte 

att nämnden därvid kan besluta i alla frågor som rör nämndens verksamhet. Vissa typer av beslut är 

nämligen förbehållna kommunfullmäktige 

 

Bestämmelsen i nuvarande 2 kap. 4 § SoL kan emellertid ge intryck av att alla uppgifter inom 

socialtjänsten alltid ska fullgöras av socialnämnden. Detta trots de begränsningar som uppställs i 

kommunallagen. För att markera ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige och socialnämnden 

anser utredningen att bestämmelsen bör omformuleras så att den i stället anger att kommunfullmäktige 

bestämmer vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. 

Denna formulering utesluter inte att även kommunfullmäktige kan fullgöra vissa uppgifter inom 

socialtjänsten. Omformuleringen innebär ingen ändring i sak utan är ett förtydligande av nuvarande 

bestämmelsen. 

 

Ansvarsfördelningen för personer med missbruk och beroende 

Många personer med missbruk eller beroende behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården. I den praktiska tillämpningen av lagstiftningen upplevs emellertid gränsen för vad som är 

respektive huvudmans ansvar som oklar. De övergripande reglerna gör att kommuner och regioner 

tolkar uppdraget mycket olika och den faktiska ansvarsfördelningen styrs ofta av hur regionerna har 

valt att tolka eller prioritera sitt ansvar. De olika formella möjligheter kommunen och regionen har att 

erbjuda behandling, i kombination med olikheterna i hur kommunerna och regionerna definierar sitt 

faktiska ansvar, har lett till att vårdbehov bedöms enligt olika principer och insatser erbjuds enligt 

olika lagstiftningar beroende på var i landet en person är bosatt. Så länge varje individ får tillgång till 

ett attraktivt utbud av insatser av god kvalitet utifrån sina behov utgör detta nödvändigtvis inte ett 

problem. Men om det gemensamma ansvaret i praktiken innebär att ingen tar ansvar för vissa insatser 

och dessa inte kommer till stånd på grund av oenighet om finansieringen är det inte acceptabelt. 

Missbruks- och beroendevården är och har länge varit ett snårigt område ifråga om 

ansvarsfördelningen mellan kommuner och regioner. Trots kravet på överenskommelser inom 

missbruks- och beroendevården visar erfarenheter från både SKR och IVO att det inte är 

tillräckligt för att få samverkan att fungera. Samtidigt bedömer Socialstyrelsen att myndigheten inte 

har möjlighet att närmare precisera ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionerna utan att 

detta måste göras i ett lagstiftningsärende. Svårigheterna att i dag precisera ansvarsfördelningen och 

därmed den kommunala kompetensen medför att det finns risk för att enskilda i behov av insatser 

faller mellan stolarna. Utredningens bedömer är att det bör göras en samlad översyn av 

huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården för att kunna ta ställning till behovet av 

eventuella förändringar i lagstiftningen. En tydligare ansvarsfördelning skulle ge bättre förutsättningar 

för en effektiv, kunskapsbaserad, jämlik och likvärdig missbruks- och beroendevård. 

 

Förhållandet mellan socialtjänstlagen 

och annan lagstiftning 

Socialtjänstlagen och förvaltningslagen 

Det är i nuvarande socialtjänstlag otydligt hur förhållandet mellan socialtjänstlagen och 

förvaltningslagen ska förstås. Det gäller särskilt regleringen i nuvarande 11 kap. 8 § SoL. För att 

tydliggöra syftet med nuvarande 11 kap. 8 § första stycket SoL och göra bestämmelsen 

lättare att förstå, föreslår utredningen därför att det av bestämmelsen ska framgå att den gäller vid 

handläggning av ärenden där besluten kan laglighetsprövas. Vid handläggning av övriga ärenden är 

förvaltningslagen tillämplig utan någon särskild föreskrift i socialtjänstlagen. 



För att tydligare det senare kompletteras socialtjänstlagen även med en upplysningsbestämmelse om 

förvaltningslagen. Utredningen föreslår även att nuvarande 11 kap. 8 § andra stycket SoL upphävs då 

bestämmelsen inte längre fyller någon funktion samt att regleringen om rätten till företräde inför 

socialnämnden i nuvarande 11 kap. 9 § SoL omformuleras för att behålla sin nuvarande omfattning. 

I och med att den nya förvaltningslagen har det även uppstått oklarheter kring praxis som rör 

socialnämndens möjlighet att i vissa fall ändra gynnande beslut. Enligt utredningens mening bör ett 

gynnande beslut om fortlöpande insatser kunna ändras om de förhållanden som legat till grund för 

beslutet väsentligen har förändrats. Det finns annars risk för en ökad användning av tidsbegränsade 

beslut och olika typer av återkallelseförbehåll, vilket i förlängningen kan skapa försämrad 

förutsägbarhet och ökad otrygghet för den enskilde. 

Utredningen föreslår därför att socialnämnden, utöver vad som följer av 37 § andra stycket FL, ska 

kunna ändra ett beslut om fortlöpande insatser vid väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga 

till den enskilde. Syftet är att kodifiera det som tidigare enligt praxis gällt ifråga om möjligheten att 

ändra ett gynnande beslut när förhållandena väsentligt förändrats. 

 

Socialtjänstlagen och kommunallagen 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande den 8 november 2016 (HFD 2016 ref. 74) har inneburit att 

förutsättningarna för att delegera beslutanderätt förändrats i förhållande till hur socialtjänstlagen 

tidigare tillämpats. Avgörandet har enligt utredningen fått oönskade konsekvenser för integriteten och 

effektiviteten inom socialtjänstens verksamhet då det innebär att vissa individärenden ska beslutas av 

den faktiska socialnämnden. Det är emellertid angeläget att vissa ärenden kan hållas i en trängre krets 

och därmed kan delegeras till utskott i stället för att beslutsfattandet ska vara förbehållet 

socialnämnden. I syfte att klargöra förhållandet mellan kommunallagens och socialtjänstlagens 

delegationsbestämmelser föreslår utredningen att det förtydligas i socialtjänstlagen att 

delegationsbestämmelserna i socialtjänstlagen har företräde framför delegationsbestämmelserna i 

kommunallagen. Vidare föreslår utredningen att det införs en uttrycklig rätt för socialnämnden att till 

utskott delegera sådana ärendetyper som räknas upp i nuvarande 10 kap. 4 § och 5 § sjätte strecksatsen 

SoL. Utredningen föreslår även att uppräkningen i nuvarande 10 kap. 4 § SoL kompletteras med beslut 

i ärenden om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort. Vidare tydliggörs genom ett 

tillägg i nuvarande 10 kap. 4 § SoL att beslutanderätt i fråga om ansökan om fortsatt omhändertagande 

för tillfällig vård enligt 9 a § LVU kan delegeras till utskott. 

 

Handläggning och dokumentation 

Socialtjänstlagen respektive förvaltningslagen är de lagar som huvudsakligen reglerar omfattningen av 

socialtjänstens handläggning och dokumentation. Reglerna är allmänt hållna och ger utrymme för  

anpassning av omfattningen av såväl utredning som dokumentation utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet. 

Under senare tid har administrationen ökat och kommuner lägger mycket resurser på det. Men även 

om dokumentationskraven har ökat så visar Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) granskning 

att formella brister är förhållandevis vanliga i kommunernas ärendehantering 

och i dokumentationen hos utförande verksamheter. Tillsynsmyndighetens rapportering av 

dokumentationsbrister kan i sin tur ha en styrande inverkan på lagstiftaren. De resultat och den 

problembild som redovisas till regeringen är grunden för eventuella beslut om behov av lagändring 

eller myndighetsuppdrag. En betydande del av professionens arbetstid läggs på administration 

eller annat arbete som inte är direkt relaterat till brukarna. För mycket administration och en alltför 

detaljerad styrning minskar handlingsutrymmet för professionen. Det påverkar och riskerar att 

minska värdet i mötet med brukaren. Utredningen kan inte se att den ökade administrationen och 

detaljregleringen kommer från socialtjänstlagen. Utredningen har därför inte föreslagit några 

regellättnader. Utredningen förslår i stället att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över 

myndighetens föreskrifter om handläggning och dokumentation samt den handbok om handläggning 

och dokumentation som myndigheten ger ut. Socialstyrelsen bör säkerställa att föreskrifter och 

systematiska bedömningsinstrument samordnas på så sätt att en rättssäker och effektiv handläggning 

och dokumentation uppnås. 

 

 



Stimulansmedel 

Förslagen om att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och vara lätt tillgänglig är 

grundläggande för en hållbar socialtjänst. Flera andra förslag i detta slutbetänkande har också en 

avgörande betydelse för arbetet med en hållbar socialtjänst. Det gäller förslagen att verksamheten ska 

bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, att kommunen ska planera sina 

insatser för enskilda samt att insatser får tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning. 

Även förslaget om att det ska höra till socialtjänstens övergripande mål att främja jämställdhet i 

levnadsvillkor hör till de förändringar som krävs för en hållbar socialtjänst. 
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Yttrande avseende betänkandet Hållbar 
socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47) 

§ 336, N132-0946/20 

Ärendet  

En begäran om yttrande har inkommit från stadsledningskontoret avseende 

ärende: Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En 

ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), med svarstid senast den 16 december 2020. 

Begäran om yttrande har översänts till stadsdelsnämnderna Centrum, Östra 

Göteborg, Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo, Norra Hisingen samt till 

Social resursnämnd.  

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-10-19. 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker betänkandet Hållbar 

socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).  

2. Stadsdelsnämnden antar förvaltningens yttrande, och dess framkomna 

synpunkter, som sitt eget och översänder till kommunstyrelsen.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 ___________ 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 

2020-12-15 

 

Östra Göteborg 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-12-15 



 

 

[Östra Göteborg] 
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Vid protokollet 

Vid protokollet                                    Rätt utdraget intygar i tjänsten 

 

Annika Funkqvist                                 Joakim Barkström 

Registrator 

Sekreterare 

Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 

Peter Mattiasson 

 

Justerande 

Stina Sewén 
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Yttrande avseende betänkandet Hållbar 
socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47) – Stadsledningskontorets dnr 
1344/20  

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker betänkandet Hållbar socialtjänst - 

En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).  

2. Stadsdelsnämnden antar förvaltningens yttrande, och dess framkomna 

synpunkter, som sitt eget och översänder till kommunstyrelsen.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendet 
En begäran om yttrande har inkommit från stadsledningskontoret avseende ärende: 

Remiss från Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny 

socialtjänstlag (SOU 2020:47), med svarstid senast den 16 december 2020. Begäran om 

yttrande har översänts till stadsdelsnämnderna Centrum, Östra Göteborg, Västra 

Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo, Norra Hisingen samt till Social resursnämnd.  

Sammanfattning 
En begäran om yttrande har inkommit avseende betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny 

socialtjänstlag (SOU 2020:47). Lagförslaget ska enligt direktiv inte vara ambitions- eller 

kostnadshöjande. Utredningen föreslår en ramlag som beskriver mål och principer, inte en 

detaljlag. De största förändringsförslagen handlar om en förebyggande och lätt tillgänglig 

socialtjänst, kommunens övergripande planeringsansvar och planering av insatser, en 

kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående 

behovsprövning. Förslaget innehåller ett förtydligat barnrättsperspektiv. Förvaltningen 

anser att betänkandet är väl genomarbetat med förbättrad struktur och flera bra förslag 

såsom kommunens befogenhet att tillhandahålla öppna och icke biståndsbedömda 

insatser. Förslaget kan bli kostnadshöjande initialt, för att behov och därmed kostnader 

ska minska på sikt. Stadsdelsnämnden föreslås tillstyrka betänkandet samt att anta 

förvaltningens yttrande som sitt eget och skicka till stadsledningskontoret för beaktande.   

Bakgrund 
Den 6 april 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en 

översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. En översyn hade då 

inte gjorts på 25 år annat än en lagteknisk revidering. Margareta Winberg utsågs till 

Östra Göteborg 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-19 

Diarienummer N132-0946/20 

 

Handläggare 

Sofi Tillberg, Karin Manhem, Cecilia Kjellgren, Ing-

Marie Larsson 

Telefon: 031-365 00 00  

E-post: ing-marie.larsson@socialnordost.goteborg.se  
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särskild utredare och utredningen ”Framtidens socialtjänst” överlämnade den 26 augusti 

2020 sitt slutbetänkande till regeringen: ”Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag”.  

Utredningen ”Framtidens socialtjänst” lämnar ett betänkande vars förslag sammantaget 

ska skapa förutsättningar för en hållbar socialtjänst. De största förändringsförslagen 

handlar om en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, kommunens övergripande 

planeringsansvar och planering av insatser, en kunskapsbaserad socialtjänst och 

möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Utredningen 

föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av 

ramlag. Utredningen föreslår att regeringen ingår en överenskommelse med SKR i syfte 

att stödja kommunerna att utveckla nya arbetssätt och metoder med anledning av 

utredningens förslag om en hållbar socialtjänst.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningen är omfattande och innehållsrik om många olika områden i den svenska 

välfärden. Den nya socialtjänstlagen ska hålla över tid, politiska situationer och 

konjunkturer. Lagförslaget ska inte vara ambitions- eller kostnadshöjande. Lagen är en 

ramlag som beskriver mål och principer, inte en detaljlag. Hur genomförandet av till 

exempel arbetet med icke biståndsbedömda insatser ska gå till bestämmer kommunen.  

År 2018 var 800 000 personer aktuella inom socialtjänsten i Sverige och omsättningen 

var 250 miljarder kronor (vilket utgör drygt 35 % av kommunernas samlade kostnader). 

År 2008 omsatte socialtjänsten 182 miljarder kronor. Skatteunderlaget för kommunerna 

har under samma period inte ökat i motsvarande takt. Cirka hälften av kostnaderna utgörs 

av äldreomsorg, sen kommer insatser för personer med funktionsnedsättning, individ- och 

familjeomsorg, samt ekonomiskt bistånd. Som jämförelse uppgår kommunernas 

kostnader för all skolverksamhet till 293 miljarder.  

Utredningens bedömning är att en förskjutning av socialtjänstens verksamhet mot 

förebyggande arbete har potential att leda till besparingar för kommun och stat samt till 

samhällsekonomiska vinster till följd av bättre effekter av socialtjänstens insatser. 

Förvaltningen bedömer att lagförslaget kan innebära en förskjutning av resurser från 

myndighetsutövningen till mer planerat och förebyggande socialt arbete, men att det 

kommer att behövas initiala ökade resurser för att komma igång och möjliggöra ett 

långsiktigt förebyggande. Detta innebär att förslaget kan (och behöver) bli 

kostnadshöjande initialt, för att behov och därmed kostnader ska minska på sikt. Lokala 

politiska beslut kommer att påverka omställningskostnaderna, och i vilken fart och 

ordning omställningen till mer förebyggande arbete kommer att ske. Här finns en risk att 

kommuner prioriterar ner förebyggande insatser om kommunen har en bristande 

ekonomi. Utredningen föreslår att regeringen bör ingå en överenskommelse med Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR) i syfte att stödja kommunerna att utveckla nya arbetssätt 

och metoder med anledning av utredningens förslag om en hållbar socialtjänst. I denna 

överenskommelse kan stimulansmedel för eventuella puckelkostnader för kommunerna 

bli aktuella.  

När det gäller planering av insatser har utredningen formulerat en modell med en fast 

kostnad och en kostnad som är kopplad till kommunens befolkningsstorlek. Följande 

kostnad för ”Planering av insatser – fast kostnad” anges för Göteborg: Folkmängd: 

578 913 / Kostnad: 3 004 565 / Antal tjänster: 4.29. Totalt i landet blir kostnaden 



 

 

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], tjänsteutlåtande 3 (11) 

   

   

10 319 473 / 83 497 365 / 119.28. Kostnadsberäkning för ”Planering av insatser – 

kommunens befolkningsstorlek” innebär för Göteborg 1 157 826 kronor.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Syftet med utredningsuppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social 

hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor 

lika möjligheter och rättigheter. Utredaren har sett över och lämnat förslag om tillgången 

till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst, en hållbar socialtjänst som främjar 

långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och minskar behovet av individuella insatser 

samt om socialtjänstens uppdrag.  

Utredningen föreslår att det i socialtjänstlagens mål ska anges att socialtjänsten ska 

främja människors jämställda levnadsvillkor. Förslaget innebär ingen skyldighet att vidta 

några särskilda åtgärder men ger uttryck för en grundläggande strävan efter jämställdhet i 

det svenska samhället som inte är ny för kommunerna. Utredningens förslag bedöms ha 

positiva konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män genom att synliggöra 

socialtjänstens ansvar för ett målinriktat arbete inom området. Utredningens förslag om 

att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet och en lag som socialtjänstdataregister bedöms på sikt får positiva 

konsekvenser för jämställheten mellan kvinnor och män.  

Utredningen föreslår att kommunen vid sin planläggning ska ta hänsyn till sociala 

aspekter och föreslår förtydligande kring detta i plan- och bygglagen. Samverkan mellan 

förvaltningarna för socialtjänst och samhällsplanering kan med samhällsplaneringen som 

instrument åstadkomma fysiska och strukturella förändringar som bidrar till att lösa eller 

förebygga sociala problem, och främja människors jämlikhet och levnadsvillkor.  

Utredningen föreslår ett förtydligat barnrättsperspektiv bland annat utifrån 

barnkonventionen. Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som 

bedöms vara barnets bästa. Vid bedömning av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets 

åsikter. Möjlighet att tala med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att 

vårdnadshavaren är närvarande införs, även inför ett beslut om en utredning ska inledas 

eller inte. Placerade barns kontakt med släkt och närstående utifrån barnets bästa 

uppmärksammas särskilt. Tiden för uppföljning av ett barns situation efter en avslutad 

utredning utan insats eller efter en avslutad placering förlängs från två till sex månader. 

En utredning tillsätts med uppdraget att utreda behovet av och förutsättningarna för 

oberoende barnombud. En utredning tillsätts med uppdrag att se över nuvarande 

bestämmelser om gallring av barnakter, samt om tiden för sekretess bör förlängas. 

Förvaltningen anser att det stärkta barnperspektivet i förslaget är positivt. Den fortsatta 

utredningen om ett oberoende barnombud behöver dock problematiseras för att 

säkerställa att barnets bästa är utgångspunkt. Det behövs en organisation och ett 

regelverk.  

Utredningen bedömer att ingen särlagstiftning för äldre behövs, det kan regleras inom 

ramen för socialtjänstlagen även i fortsättningen. Utredningen framhåller dock att 

samverkan mellan kommun och region är ett viktigt fokus vid en eventuell särlag. 

Förvaltningen bedömer liksom utredningen att det inte behövs en särskild äldrelag. 



 

 

Göteborgs Stad [Östra Göteborg], tjänsteutlåtande 4 (11) 

   

   

Förvaltningen anser att en sammanhållen vårdkedja är viktig för fler målgrupper än äldre. 

Förvaltningen efterfrågar ett tydliggörande av målgruppen äldre och betonar vikten av att 

inkludera äldre med psykiska funktionsnedsättningar vid en eventuell särlagstiftning för 

äldre.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att betänkandet är ett väl genomarbetat förslag med förbättrad 

struktur och flera bra förslag såsom kommunens befogenhet att tillhandahålla öppna och 

icke biståndsbedömda insatser. Lagen föreslås att träda i kraft 2023 och kan innebära stor 

omställning av socialtjänstens arbetssätt på lång sikt. Förvaltningen föreslår att 

stadsdelsnämnden Östra Göteborg tillstyrker betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny 

socialtjänstlag (SOU 2020:47).  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att det är ett bra betänkande med många 

positiva förändringar. SKR är dock kritiska till förslaget om att en särskild social 

planeringsskyldighet ska föras in i plan- och bygglagen. Socialnämnden behöver vara en 

aktiv part i samhällsplaneringen, men att planera för sociala behov löses inte genom 

ytterligare lagstiftning. Det handlar snarare om kunskapshöjande åtgärder, 

erfarenhetsutbyten och strukturella förändringar.  

SKR saknar förslag om:  

• Hantering vid extraordinära händelser (som befogenheter att prioritera insatser 

och att tillfälligt kunna ändra gynnande verkställda beslut till exempel vid 

Coronapandemin) 

• Tydliggörande av socialtjänstens yttersta ansvar 

• Avtalssamverkan mellan region och kommun  

• Underlättande av digitaliseringen (översyn SoL/PUL, SoL PUF, 

personuppgiftshantering, informationshantering)  

• En översyn av socionomutbildningen i relation till lagda förslag.   

 

Här följer en sammanfattning av utredningens förslag samt förvaltningens bedömning av 

dessa som föreslås översändas till stadsledningskontoret/kommunstyrelsen för beaktande.  

Utredningens förslag: Författningsförslag, utredningens uppdrag och arbete, 

övergripande utveckling och förändringsbehov, kapitel 1-3 

Av utredningens direktiv framgår att regeringen med översynen vill skapa bättre 

förutsättningar för en hållbar socialtjänst som ger möjlighet till långsiktiga, tidiga och 

förebyggande insatser och trygghetsskapande arbete. Utgångspunkten ska vara en 

socialtjänst som klarar av att möta förändringar i samhället och omvärlden. I uppdraget 

ingick inte att se över de delar i socialtjänstlagen som avser ekonomiskt bistånd 

(försörjningsstöd) och därtill kopplat regelverk. Förslaget fick inte vara ambitions- eller 

kostnadshöjande. På grund av utredningens omfattning och tidsåtgång har vissa frågor 

lämnats utan ställningstaganden, så som behovet av att införa ett krav på socialt ansvarig 

samordnare, frågan om samverkan mellan huvudmän vilket redan framgår av lagen och 

därmed inte heller bestämmelserna om individuella planer. Av direktiven framgår att 

principen om yttersta ansvaret ska ligga fast liksom andra mål och grundläggande 

principer. En är att socialtjänstens mål är odelbara och att de inte kan ställas mot 

varandra, lika lite som det går att ställa grupper mot varandra.  
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Förvaltningens synpunkter: Författningsförslag, utredningens uppdrag och arbete, 

övergripande utveckling och förändringsbehov, kapitel 1-3 

Förvaltningen framför inga synpunkter på kapitel 1-3. Delar av innehållet återkommer 

och kommenteras i senare kapitel nedan.  

Utredningens förslag: En ny socialtjänstlag, kapitel 4-8   

• En ny socialtjänstlag indelad i avdelningar ska ersätta den nuvarande lagen.   

• Med socialtjänst avses verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU och LVM 

(inte LSS) samt annan verksamhet som enligt lag eller förordning ska bedrivas av 

socialnämnd eller SiS (Statens institutionsstyrelse).  

• En mer enhetlig begreppsanvändning. ”Insatser” används istället för andra 

begrepp. Boendebegreppet ändras eftersom ”service” inte används i nya lagen.  

• Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag med övergripande mål och principer, 

inte en detalj- eller rättighetslag. (Förvaltningens kommentar: Ramlagar ger 

grundläggande inriktning och mål, utan att reglera detaljer. En rättighetslag, som 

LSS, innebär att det går att kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol).   

• De övergripande målen och de grundläggande värderingarna för socialtjänsten 

som anges i portalparagrafen behålls. Socialtjänstens övergripande uppgifter är 

att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.  

• Tre nya målbestämmelser: att socialtjänsten ska främja människors jämställda 

levnadsvillkor, ha ett förebyggande perspektiv samt vara lätt tillgänglig.  

• På grund av utanförskap och sociala problem föreslås större fokus på 

förebyggande arbete i det övergripande arbetet, i samverkan med andra, i 

kommunens planering, i insatser till grupper eller insatser till enskilda. 

Perspektivet ska genomsyra hela socialtjänstens verksamhetsområde, på 

samhälls-, grupp- och individnivå och tillämpas av beslutsfattare och 

yrkesverksamma inom alla socialtjänstens verksamheter.  

• Målgruppsindelningen tonas ner till förmån för helhetssyn och inriktningen på 

personers individuella behov och förutsättningar. Några bestämmelser tas bort, 

några görs generellt tillämpliga för alla med en viss insats, vissa formuleras som 

preciserade uppgifter för socialtjänsten snarare än för vissa målgrupper, andra 

kvarstår men placeras i kapitel med inritning på socialtjänstens verksamhet. 

Bestämmelser som avser barn och unga placeras i en egen avdelning.  

 

Förvaltningens synpunkter: En ny socialtjänstlag, kapitel 4-8 

Förvaltningen instämmer med att socialtjänstens mål är odelbara och att de inte kan 

ställas mot varandra, lika lite som det går att ställa grupper mot varandra. Förvaltningen 

bedömer dock att det kan behövas ett förtydligande av det yttersta ansvaret avseende 

gränsdragning av ansvar och samarbete mellan huvudmän.  

Socialtjänsten behöver både tillgodose befintliga behov hos människor och bidra till att 

förebygga eller minska behoven i ett senare skede. Förvaltningen är positiv till att det 

förebyggande perspektivet lyfts in i de övergripande målformuleringarna. Ambitionen i 

förslaget verkar vara att den förebyggande verksamheten ska prioriteras och inte riskera 

att nedprioriteras vid tillfällen av besparingar. Detta tydliggörs också i kapitlet om 

planering av insatser, att kommunen ska ha en skyldighet att planera för tidiga 
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förebyggande insatser. IVO ska granska kommunerna. Förvaltningen bedömer att det 

behövs tas fram indikatorer för det förebyggande arbetet för att kunna följa och utvärdera 

dessa.  

Förvaltningen understryker vikten av att kommunerna möjliggör för det förebyggande 

perspektivet att genomsyra samtliga verksamheter, så att det inte enbart hamnar inom en 

särskild verksamhet eller enhet. Generellt inom socialtjänsten behövs mer kunskap om 

vad förebyggande respektive främjande perspektiv innebär. En höjning av 

kompetensnivån kommer att vara nödvändig liksom samverkan och samarbete med 

nyckelpersoner och kompetenser/specialister på området.  

Förvaltningen vill understryka vikten av att ett salutogent perspektiv inbegrips i det 

förebyggande perspektivet, det vill säga att förstärka det positiva och arbeta med att 

förebygga och främja människors (goda) mående, psykiska hälsa, goda livsvillkor med 

mera. Det främjande perspektivet finns med i socialtjänstlagens målformuleringar kopplat 

förutsättningar för jämställdhet och jämlikhet, men det saknas ett mer fördjupat 

resonemang kring perspektivet.  

Tillit och brist på tillit för offentlig verksamhet, inte minst inom socialtjänstens område, 

är en viktig fråga för att det offentliga ska lyckas i sitt uppdrag och nå sina målgrupper. I 

utredningen går det att läsa att socialtjänsten för att vara hållbar behöver arbeta så att den 

främjar tilliten till den egna verksamheten bland människor som behöver ha kontakt med 

den om stöd och hjälp. Förvaltningen bedömer att ytterligare fördjupade skrivningar 

behövs av tillit eller bristen på tillit till socialtjänstens område och arbete.  

Nedtoningen av målgrupper till förmån för den enskildes behov är positivt och kan som 

utredningen säger bidra till jämlikheten i socialtjänstens arbete. Att förflytta perspektivet 

till utsatta situationer för individer istället för utsatta målgrupper är en bra ansats för att få 

till en förändring. Kommande praxis kommer ge en bättre bild hur det kommer vara tänkt 

att tillämpas. Det är positivt att begreppet "anhörigstöd" ändras till "närståendestöd", 

vilket ger möjlighet att inkludera fler viktiga personer i en persons närhet utöver direkt 

familj och därigenom möjliggör för fler personer att få det stöd de behöver.  

Utredningens förslag: Övergripande planering, kapitel 9-10   

• En förutsättning för en hållbar och förbyggande socialtjänst är att kommunen 

deltar i samhällsplaneringen samt planerar sitt arbete och sina insatser.  

• Plan- och bygglagen (PBL) kompletteras med de sociala aspekterna i 

planläggningen och i PBL regleras att översiktsplanen ska ange inriktningen för 

den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön.  

• Kommunernas ansvar för att planera sina insatser inom socialtjänsten vidgas till 

att avse alla enskilda, inte bara äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning.  

• Kommunen ska vid planering av insatser till grupper och enskilda särskilt beakta 

behovet av tidiga och förebyggande insatser (på ett övergripande plan inte 

enskilda fall).   

• ”Särskild avgift” för ej verkställda beslut avskaffas till förmån för det utvidgade 

planeringsansvaret. Skyldigheten att inrapportera ej verkställda beslut till IVO 

förlängs från var tredje månad till var sjätte månad.  

• Tillsynsmyndigheten granskar/ingriper mot dem som inte planerar insatser eller 

verkställer beslut.   
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Förvaltningens synpunkter: Övergripande planering, kapitel 9-10   

Förvaltningen bedömer att förslaget till komplettering av plan- och bygglagen (PBL) om 

att kommunerna ska ta hänsyn till sociala aspekter troligtvis inte ger tillräcklig styrning 

för att dessa aspekter ska få samma tyngd och genomslag som det ekonomiska och 

ekologiska hållbarhetsperspektivet i den fysiska planeringen. Tydliggörande behövs av 

hur samverkan ska ske och formaliseras, vilket också nämns som en historisk förklaring 

till att socialnämnderna haft svårt att hitta en effektiv form för medverkan. Att 

översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala 

miljön innebär inte att de sociala perspektiven garanteras en plats i den faktiska och 

styrande stadsplaneringen som sker genom framtagandet juridiskt bindande detaljplaner.  

Förvaltningen ställer sig positiv till att kommunen särskilt ska beakta behovet av tidiga 

och förebyggande insatser i planering av insatser. Det är positivt att utredningen betonar 

vikten av att kommunen behöver sätta mål, fördela resurser och ta fram en plan utifrån 

detta samt att planeringen ska utgå från analyser utifrån den lokala kontexten och lokala 

behov. Det är mycket viktigt med diskussion om vad det innebär för kommunen, samt att 

sammankoppla kompetenser i arbetet. Det kommer bli en utmaning att planera för 

kommande individuella och generella behov. Uppdraget kommer att kräva nytänkande 

från politiker och tjänstepersoner. Det kommer behövas metodstöd i arbetet. Frågor om 

hur långtgående planeringen ska vara och hur den ska avgränsas behöver tydliggöras. Ett 

förändrat synsätt, arbetssätt och bemötande kommer att ställa höga krav på förändring av 

såväl nuvarande utredande socialsekreterare som förebyggande insatser då fokus blir på 

mer lättillgängliga socialt förebyggande insatser.  

Förvaltningen bedömer att det som framgår i utredningen om särskild avgift är rimligt. 

(IVO har dock lämnat ett särskilt betänkande om att inte ta bort särskilda avgifter då de 

ansar att utredning och analys är för grund.) LSS omfattas inte av förslaget att ta bort 

särskild avgift och förlänga rapporteringstiden, det är rimligt att även LSS ses över i 

dessa frågor. Uppföljning av planeringen blir viktig, där spelar tillsynsmyndigheten stor 

roll. Kommunstyrelsen i Göteborg skulle kunna arbeta mer aktivt med att aggregera 

stadens ej verkställda beslut som ett underlag för vilka insatser som behöver utvecklas. 

En fråga som är fortsatt aktuell är hur det säkerställs att alla ej verkställda beslut 

rapporteras, det systematiska arbetssättet behöver utvecklas.  

Utredningens förslag: Kvalitet inom socialtjänsten, kapitel 11-15  

• Verksamhet (inte bara ”insatser”) inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet 

vilket förutsätter kunskap hos personalen, uppföljning och respektfullt bemötande 

av enskilda.  

• Socialstyrelsen ges i uppdrag att utveckla stödet till kommuner för systematisk 

uppföljning.  

• Utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst – det införs krav på att verksamhet 

bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.  

• En utredning tillsätts för att säkerställa en fungerande och effektiv 

kunskapsstyrning samt samarbetet mellan kommuner och mellan kommuner och 

staten.  

• Professionens roll och den nuvarande beslutsordningen inom socialtjänstens 

område ska ses över.   
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• En ny lag om socialtjänstdataregister föreslås avseende socialstyrelsens 

behandling av personuppgifter för nationell statistik, analys, forskning.  

 

Förvaltningens synpunkter: Kvalitet inom socialtjänsten, kapitel 11-15  

Det är svårt att avgöra vad som är god kvalitet inom socialtjänsten. Kvalitet kan bedömas 

ur flera perspektiv, som inte alltid är överensstämmande; brukarnas, personalens, 

ledningens, medborgarnas. Förvaltningen understryker vikten av att lyssna och anpassa 

insatser utefter klientens behov och önskemål, dock så evidensbaserat som möjligt. 

Socialtjänsten vill ha metoder som kan hjälpa många, men individen kanske behöver 

något annat. Vid uppföljning kan det vara svårt att avgöra om det är socialtjänstens 

insatser som har bidragit till resultaten, eller andra faktorer. För att tydliggöra vad som är 

god kvalitet krävs utvecklingsarbete av såväl kvalitetskriterier som metoder för att mäta 

kvaliteten.  

Det förebyggande perspektivet kräver ökade krav på uppföljning/utvärdering då det 

kommer behöva synliggöras vad det förebyggande arbetet leder till. Detta skapar i sin tur 

legitimitet, mandat och lärande kring förebyggande/främjande i stort. När det gäller 

professionens roll och uppföljning så anser förvaltningen att det är viktigt att det inte är 

mer kontroll och mindre frihet som skapas i och med lagförslaget. Den administrativa 

bördan behöver minska snarare än öka inom socialtjänsten. Det är viktigt att rätt saker 

följs upp, som identifierar och skapar kunskap om metoder/insatser som fungerar och ger 

effekt. Det är önskvärt att kommuner får stöd i att identifiera vad som behöver följas upp 

för att uppnå detta. Mycket av det som följs upp idag kommer inte till användning i 

verksamhetsutvecklingen. Socialstyrelsen kommer att kunna ta fram 

personnummerbaserad statistik. Förvaltningen understryker vikten av att denna handlar 

om effekten av insatser snarare än antal personer med en viss insats.   

Förvaltningen vill understryka vikten av att kommunerna får stöd från SKR med att 

utveckla det kunskapsbaserade arbetet. Det kommer särskilt att behövas långsiktiga 

kompetenshöjande insatser för personal inom äldreomsorgen. Att bygga det sociala 

arbetet för äldre på vetenskap och beprövad erfarenhet kan innebära svårigheter då det 

inte forskas på insatser för äldre som inom andra delar av socialtjänsten. Förvaltningen 

bedömer att det behövs krav på en gemensam utbildningsgrund för myndighetsutövarna 

för att kunna ta till sig metoder och forskningsresultat. Förvaltningen anser det önskvärt 

att socionomarbetet legitimeras genom att i lagen specificera att utbildning på 

universitetsnivå i socialt arbete är nödvändigt för att arbeta med myndighetsutövning 

inom socialtjänsten. Förvaltningen understryker vikten av socialsekreterarens roll som 

verktyg för kvalitet. Förvaltningen bedömer att det bör lagstiftas att SAS ska finnas i 

varje kommun som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet, som en garant för kvalitet och 

likvärdig omsorg och för att driva på kompetensutveckling inom omsorgsyrkena.  

Utredningens förslag: Insatser till enskilda, kapitel 16-18  

Alla insatser ska utformas så att de stärker möjligheten till ett självständigt liv. 

Bestämmelserna utvidgas från att bara gälla äldre till att insatser ska stärka ”den 

enskildes” möjligheter till ett värdigt liv och till att känna välbefinnande samt att ”den 

enskilde” så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska 

ges (säbo, trygghetsboende, i hemmet).  
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Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden. Bestämmelserna för det behovsprövade biståndet 

delas nu upp i två typer: bistånd för livsföringen och ekonomiskt bistånd. 

Utredningsuppdraget omfattar inte lagstiftningen som gäller ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd. Begreppet ”skälig levnadsnivå” till ändras till ”skäliga 

levnadsförhållanden” (inte inom ekonomiskt bistånd). Det tydliggör att biståndet ges 

utifrån individuella behöv och inte utifrån uppfattningar om generella behov hos personer 

i olika grupper. ”Skäliga levnadsförhållanden” ändras inte till ”goda levnadsförhållanden” 

eftersom förslagen inte ska vara ambitions-/kostnadshöjande.  

En ny frivillig befogenhet införs om att socialnämnden kan besluta att en eller flera 

insatser ska tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning. Detta bistånd 

införs för att nå dem som är svåra att nå. Dagens regelverk ger lite utrymme för annat än 

biståndsbedömda insatser. Insatser ska kunna tillhandahållas utan föregående individuell 

behovsprövning (även till barn som fyllt 15 år oberoende av vårdnadshavarens samtycke) 

men den enskilde kan också ansöka om insatsen. Vissa insatser undantas dock. 

Dokumentationskravet gäller även för de icke behovsprövade insatserna, men med 

möjlighet till undantag. Lämplig myndighet ska följa upp och utvärdera arbetet med 

befogenheten att tillhandahålla insatser utan behovsprövning.  

Förvaltningens synpunkter: Insatser till enskilda, kapitel 16-18  

Insatser utan biståndsbedömning är den största reformen i förslaget. Förslaget innebär att 

socialtjänsten kan anpassa sig till olika lokal behov, vilket är positivt. Detta kan vara ett 

sätt att komma runt skuld och skam i att söka hjälp, när man vet vilken hjälp man 

behöver. Det kan dessutom vara en väg vidare in i utredningsdelen. Förvaltningen anser 

att det finns en otydlighet om vem som främst har rätt den öppna till insatsen, kanske 

finns det en risk att de som ansöker om insatsen tränger ut övriga. Förslaget kan medföra 

att det blir ojämlikhet mellan kommunerna avseende vilka insatser som tillhandahålls och 

om de är biståndsbedömda eller inte, samt hur de öppna insatserna görs tillgängliga (helt 

öppna eller genom urval/förenklad handläggning). En tydligare definierad innebörd av 

begreppet skäliga levnadsförhållanden skulle kunna bidra till ökad jämlikhet.  

Förvaltningen anser att noggrann kartläggning behöver göras av behov som finns i 

kommunen som underlag till vilka förebyggande icke behovsprövade insatser som ska 

finnas. Det behöver också undersökas om identifierade behov bäst tillgodoses genom 

biståndsbeslutad och/eller icke biståndsbeslutad insats. Här behövs metodstöd.  

Att den enskilde kan vända sig direkt till utförare för att få insatser krävs att personal 

bland annat inom äldreomsorgen har stor kunskap och lyhördhet, för att kunna se vilka 

behov den enskilde har även om endast en specifik insats efterfrågas. Idag ingår det i 

handläggarens roll att göra en bedömning om det krävs förtydligad frågeställning.  

Det finns risk att privata utförare av hemtjänst fångar upp enskilda för att nyttja deras 

tjänster trots att den enskilde inte har ett behov, som det visats sig att vissa kriminella 

gäng utnyttjat personlig assistans. Förvaltningen bedömer dessutom att det kan behövas 

sekretessbrytande bestämmelse för att förebygga fusk vid ersättning för verksamhet för 

avidentifierade personer. Den enskilde kan till exempel redan ha insatsen via kommunen 

osv.  
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Det är inte helt tydligt vad som avses med rådgivning. När det gäller rådgivning i de 

öppna insatserna behöver det dessutom tydliggöras vem som ska ge råd om vad och att 

det finns kompetens för det. Det är svårt jämfört med hälso- och sjukvården där det bara 

är medicinsk personal som får ge råd. I Göteborg skulle förslagsvis olika servicepunkter 

kunna finnas, innan man behöver ansöka om insatser. Här uppstår även vikten av 

anmälningsplikt.  

När det gäller till exempel korttidsboende eller HVB som icke behovsprövad insats så 

bedömer förvaltningen att det finns både för- och nackdelar med denna möjlighet. 

Korttids som avlastning för anhöriga kan vara ett bra alternativ, men det finns risk att en 

öppen korttidsverksamhet kan överutnyttjas (såsom vid utskrivning från sjukvården). 

Fyra fackförbund har lämnat in särskilda yttranden, och de vill inte att korttids och 

äldreomsorg ska omfattas av icke behovsprövad insats utan ska föras in bland 

undantagen. Förvaltningen bedömer dock att kommunen själv kan bedöma om hela eller 

delar av verksamheter, till exempel korttids eller HVB, ska tillhandahållas eller inte 

tillhandahållas som icke behovsbedömd verksamhet.  

Dokumentationskravet kan undantas vid rådgivning och vid särskilda skäl (Vinr, heder, 

prostitution, missbrukare etc). Det är hela insatser som undantas dokumentationsplikten, 

inte enskilda individer. Detta kan innebära att det finnas många personer i 

verksamheterna med stora problem och behov med omfattande insatser, där det inte finns 

någon dokumentation. Det kan påverka rättssäkerheten och möjlighet till uppföljning. Det 

kan dock vara bra att det finns möjlighet att undanta dokumentationsplikten för att nå 

personer/målgrupper vi inte annars skulle nå. Kommunen behöver vägledning och stöd 

kring vad/vilka insatser som ska undantas biståndsbedömning och krav på 

dokumentation. Det kan bli olika hantering i olika kommuner. 

Särskilt om barn och äldre, kapitel 19-20   

Se utredningens förslag och förvaltningens synpunkter ovan under Bedömning ur social 

dimension.  

Utredningens förslag: Samverkan, ansvarsfördelning och vissa andra frågor, kapitel 

21-25   

• Samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner regleras som tidigare. 

Huvudregeln att bosättningskommunen är ansvarig förtydligas, samt att 

vistelsekommunen bara är ansvarig i akuta situationer eller då det inte står klart 

att annan kommun är ansvarig.  

• En samlad översyn föreslås av huvudmannaskapet för missbruks- och 

beroendevården för att kunna ta ställning till behovet av eventuella förändringar i 

lagstiftningen.   

• Det är mycket administration inom socialtjänsten vilket dock inte beror på 

lagstiftning. Socialstyrelsen uppdras att se över föreskrifter och handbok om 

handläggning och dokumentation.  

 

Förvaltningens synpunkter: Samverkan, ansvarsfördelning och vissa andra frågor, 

kapitel 21-25   

Det föreslås inget utöver vad som redan regleras i kommunallagen (KL) avseende 

samverkan och ansvar. Förvaltningen efterfrågar ett tydliggörande av vilka grupper av 
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människor som inbegrips i vistelsekommunens ansvar, som papperslösa migranter och 

andra. Det kan bli relevant utifrån ett förebyggandeperspektiv.  

Förvaltningen anser att förslaget om en samlad översyn av huvudmannaskapet för 

missbruks- och beroendevården är bra. En sådan ska genomföras för att kunna ta ställning 

till behovet av eventuella förändringar i lagstiftningen, med tydligare ansvarsfördelning 

och sammanhållen vårdkedja, vilket behöver tydliggöras främst med psykiatri och med 

BuP, det vill säga specialistsjukvården.  

Övrigt, kapitel 26-28 

Se Bedömning ur ekonomisk dimension ovan.  

Samråd 
Samråd med lokala rådet för funktionshinderfrågor har inte varit möjlig då rådet ännu inte 

har fastställt några mötesdatum för 2020.  

Vid pensionärsrådets telefonmöte den 9 december bereds rådet tillfälle att yttra sig i 

ärendet.  

Deltagarna i rådet för barn- och ungdomsfrågor bereds möjlighet att inkomma med 

synpunkter via e-post. 

Samverkan 
Information i Förvaltningens samverkansgrupp den 2 december 2020. 

 

Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg 

 

Gitte Caous 

Stadsdelsdirektör   

 

 

Ing-Marie Larsson  Inger Börmark 

Sektorschef IFO-FH  Sektorschef ÄO-HS  

 

 

Bilagor 

1. Remissmissiv från Socialdepartementet 

2. Betänkande del 1 – Hållbar socialtjänst 

3. Betänkande del 2 – Hållbar socialtjänst  



 

Justering 
Tisdag den 15 december 2020 Skånegatan 9A 

 

_______________________________________________________ 
Rätt utdraget intygar i tjänsten 
Marie Wiberg Sernevall, sekreterare 

 

Kent Vahlén (L), ordförande 

 

Åsa Nilsen (FI), justerare 
 
 

Centrum  

 

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum: 2020-12-15

§   194 

 
Svar på remiss: Betänkandet hållbar socialtjänst – En ny 
socialtjänstlag (SOU: 2020:47)  
diarienummer N134-0900/20 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker förslag gällande En ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47).  

2. Stadsdelsnämnden Centrum översänder tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande till 
Kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare med 
uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av 
socialtjänstlagens uppgifter. Syftet med uppdrag är att utforma en socialtjänst 
som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett 
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. 

Stadsdelsnämnd Centrum har fått i uppdrag att lämna ett remissvar gällande förslag på ny 
Socialtjänstlag. Remissvaret ska skickas till Stadsledningskontoret (SLK) senast 16 
december 2020. SLK ska sedan göra ett gemensamt svar som skickas till 
Socialdepartementet.  

Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag till ny socialtjänstlag. De 
synpunkter förvaltningen har är av reflekterande och problematiserande karaktär. I vissa 
fall vill förvaltningen uttrycka särskilt stöd till föreslagna förändringar. 
Handlingar 

Stadsdelsförvaltningen Centrums tjänsteutlåtande, 2020-11-06 
Bilaga 1, SOU:47 Del 1 
Bilaga 2, SOU:47 Del  
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Remiss från Socialdepartementet - 
Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny 
socialtjänstlag 

Förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker förslag gällande En ny socialtjänstlag (SOU 

2020:47).  

2. Stadsdelsnämnden Centrum översänder tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande till 

Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att 

göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstlagens uppgifter. 

Syftet med uppdrag är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med 

individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika 

möjligheter och rättigheter. 

Stadsdelsnämnd Centrum har fått i uppdrag att lämna ett remissvar gällande förslag på ny 

Socialtjänstlag. Remissvaret ska skickas till Stadsledningskontoret (SLK) senast 16 

december 2020. SLK ska sedan göra ett gemensamt svar som skickas till 

Socialdepartementet.  

Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag till ny socialtjänstlag. De 

synpunkter förvaltningen har är av reflekterande och problematiserande karaktär. I vissa 

fall vill förvaltningen uttrycka särskilt stöd till föreslagna förändringar. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Av utredningsdirektiven framgår att förslag till ny socialtjänstlag vare sig får omfatta 

kostnadsdrivande eller ambitionshöjande förslag. I enlighet med dessa direktiv omfattar 

inte förslaget till ny socialtjänst direkt kostnadshöjande eller kostnadsdrivande förslag. 

Däremot föreslås potentiellt genomgripande och omfattande ändringar vad gäller 

inriktning och fokus för socialtjänsten. Om och i så fall i vilken utsträckning ett 

kommande förändrings- och omställningsarbete för socialtjänsten kan komma att 

innebära kostnader kan förvaltningen inte svara på. 

Utredningen föreslår i regel förändringar som innebär att kommunen får utökade 

möjligheter att utforma socialtjänsten på nya sätt. Detta innebär att kommunen kommer 

att ha stort inflytande över i vilken takt och på vilket sätt socialtjänsten kan och ska 

förändras för att svara an mot en ny lagstiftning. 

Centrum 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-06 

Diarienummer N134-0900/20 

 

Handläggare 

Charlie Larsson/Centrum/GBGStad 

Telefon:  031-365 79 20  

E-post: charlie.larsson@centrum.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Då socialtjänstlagen utgör socialtjänstens huvudsakliga styrning innebär varje ändring där 

att kommunens sociala arbete påverkas. En ny socialtjänstlag kan på längre sikt komma 

att få stora effekter för kommunens socialtjänst. Utredningens förslag till ny 

socialtjänstlag skulle bland annat innebära 

• Att kommuner får utökade möjligheter att erbjuda insatser utan föregående 

behovsprövning 

• Ett stärkt fokus på det förebyggande arbetet 

• Ett stärkt fokus på en tillgänglig socialtjänst 

• Ett stärkt fokus på genusbias inom socialtjänsten, i dagens utformning av lagen 

anges att socialtjänsten ska vara jämlik, förslaget använder även begreppet 

jämställd 

• Ett stärkt fokus på kunskap och evidens inom socialtjänsten 

• Ett stärkt barnperspektiv och vissa möjligheter att genomföra samtal med och 

tillhandahålla insatser till barn som fyllt 15 år utan vårdnadshavares kännedom 

och medgivande 

Utredningen föreslår i regel förändringar som innebär att kommunen får utökade 

möjligheter att utforma socialtjänsten på nya sätt. Detta innebär att kommunen kommer 

att ha stort inflytande över i vilken takt och på vilket sätt socialtjänsten kan och ska 

förändras för att svara an mot en ny lagstiftning. Exakt hur en sådan förändring kommer 

att se ut är för tidigt att säga. Utredningen föreslår också bland annat att SKR ska 

medverka i framtagande av stödmaterial för kommuner inför kommande 

förändringsarbete. 

Samverkan 
Information har getts på FSG den 8 december 2020 

Bilagor 
1. 2020-06592-SOU 2020_47_Del 1.pdf 

2. 2020-06592-SOU 2020_47_Del 2.pdf 
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Ärendet  
Socialdepartementet har skickat betänkandet hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag, 

på remiss till Göteborg. SDN Centrum har tillsammans med ytterligare fyra stadsdelar 

ombetts att kommentera betänkandet för att tillhandahålla underlag till stadsdelskontoret 

som i sin tur kommer att svara Socialdepartementet. 

SDN Centrum har fått förlängd tid att svara, med omedelbar justering kan SLK få 

handlingarna 16 december 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra en översyn 

av socialtjänstlagen (2001:453), (SoL), och vissa av socialtjänstens uppgifter. Syftet med 

uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i 

fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och 

rättigheter. 

 

Av direktiven framgår att de förslag som utredningen lägger fram ska åstadkomma en 

hållbar socialtjänst. En av utredningens utgångspunkter har varit att få till stånd 

långsiktiga förändringar som påverkar både människor och kommuner positivt och ger 

förutsättningar för en hållbar socialtjänst. En annan utgångspunkt har varit att utredningen 

inte får lägga förslag som är kostnadsdrivande eller ambitionshöjande. Utredningen har 

därför utgått från och analyserat hur socialtjänsten kan ges möjlighet att utföra sitt 

uppdrag på ett bättre och mer effektivt sätt. Utifrån dessa utgångspunkter har utredningen 

identifierat några områden som bedömts vara särskilt viktiga för att åstadkomma en 

hållbar socialtjänst och som säkerställer att samhällets resurser används till största 

möjliga nytta för medborgarna och på ett effektivt sätt. Med detta för ögonen har 

utredningen lämnat förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar 

socialtjänst. 

 

De större förslag som utredningen presenterar i betänkandet 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. Förslagen bildar tillsammans en helhet i vilken de 

olika delarna är beroende av och förutsätter varandra. 

 

Socialdepartementet har översänt förslaget på ny socialtjänstlag till Göteborgs kommun 

på remiss. SLK kommer att svara departementet. Stadsdelsnämnd Centrum, Östra 

Göteborg, Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo, Norra Hisingen samt Social 

resursnämnd är ombedda att bidra med underlag till SLK att utgå ifrån i sitt svar till 

Socialdepartementet.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till ny socialtjänstlag och bedömer att de 

föreslagna förändringarna kommer att bidra till en positiv utveckling av socialtjänsten. 

Tydligare struktur och modernisering och förenkling av begreppsapparaten är bra. De 

synpunkter förvaltningen har är av reflekterande och problematiserande karaktär snarare 

än direkta invändningar mot utredningens förslag. I vissa frågor vill förvaltningen 

uttrycka särskilt stöd för föreslagna förändringar. 
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Begreppen skälig levnadsnivå och skäliga levnadsförhållanden 

Utredningen föreslår att begreppet skälig levnadsnivå ska ersättas av skäliga 

levnadsförhållande (skälig levnadsnivå kvarstår för ekonomiskt bistånd) Förvaltningen 

ser positivt på förändringen, men noterar att begreppet även fortsatt är vagt definierat. I 

den utsträckning det är eftersträvansvärt med en nationellt enhetlig socialtjänst kan de här 

begreppen tydligare definieras i lagstiftningen. 

Insatser utan föregående individuell behovsprövning 

Utredningen föreslår att kommuner, med vissa angivna undantag, ska ges möjlighet att 

erbjuda insatser utan föregående individuell behovsprövning. Förvaltningen menar att de 

föreslagna förändringarna är bra och innebär en ökad möjlighet för socialtjänsten att nå 

personer i behov av stöd. Förvaltningen ser också positivt på att vissa insatser undantas 

från möjligheten – särskilt inom området barn och unga samt ekonomiskt bistånd.  

Samtidigt ser förvaltningen att socialsekreterarens roll som utredare ofta är ett viktigt stöd 

för den enskilde i att se och förstå egna behov samt i verksamhetens förmåga att erbjuda 

riktade och meningsfulla insatser till den enskilde. I ett framtida skifte till fler insatser 

utan föregående individuell behovsprövning blir det viktigt att bevaka organisationens 

professionalism.  

Förvaltningen bedömer att det utan statlig styrning kan uppstå stora skillnader mellan 

olika kommuners förändringstakt vilket kan leda till skillnader mellan olika kommuner i 

hur socialtjänsten utformas och bedrivs. 

Barnperspektivet 

Utredningen föreslår flera förändringar vad gäller barns rätt och förvaltningen ställer sig 

positiv till dessa förändringar. Sammantaget stärker de barnets roll och rätt. 

Bland förändringarna märks exempelvis att socialtjänsten under vissa förutsättningar ska 

kunna ha samtal med barn som fyllt 15 år utan vårdnadshavares vetskap eller samtycke, 

stärkt skrivning om socialtjänstens skyldighet att så långt det är möjligt försäkra sig om 

att barnet förstår information samt respekterande av barns val att inte framföra sina 

åsikter. 

Utredningen föreslår också att barnrättsperspektivet ska förtydligas genom att 

bestämmelse om barnets bästa ska anpassas till barnkonventionens lydelse. Nuvarande 

bestämmelse om barnets bästa omformuleras därför till att ange att vid alla åtgärder som 

rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Utredningen 

föreslår även en kompletterande bestämmelse som anger att vid bedömningen av barnets 

bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter. 

En kunskapsbaserad socialtjänst 

Förvaltningen ser positivt på utredningens ansats att stärka fokus på en kunskapsbaserad 

socialtjänst. För att skapa förutsättningar för en sådan förändring ser förvaltningen att det 

är viktigt att upprätthålla och underhålla en tydligare och starkare länk mellan vetenskap 

och profession. Möjlighet för socialarbetare att vidareutbilda sig, delta i forskning och 

göra vetenskaplig karriär är viktiga ingredienser för att främja en kunskapsbaserad 

socialtjänst.  

Samhällsplanering 

Utredningen föreslår att det sociala perspektivet stärks inom samhällsplaneringen, något 

som förvaltningen anser är positivt. Socialnämnderna medverkar idag i 
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samhällsplaneringen på basis av nämndens sociala erfarenheter. Utredarna konstaterar att 

samhällsplaneringen sen 1990-talet i praktiken har fått en mer marknads- och 

tillväxtorienterad inriktning där det sociala perspektivet har blivit undanträngt. 

Förvaltningen anser dock att även det nya lagförslaget kan anses vara svagt då enbart 

hänsyn ska tas till de sociala aspekterna. Även frånvaron på direktiv kring hur denna 

hänsyn ska tas i praktiken gör att de sociala aspekterna även fortsättningsvis riskerar att 

nedprioriteras till förmån för andra perspektiv. För att stärka perspektivet är det viktigt att 

det tas fram kunskapsöversikter och metodstöd samt att lagförändringen implementeras 

väl i Boverkets instruktioner.  

Förvaltningen ser positivt på att översiktsplanen även föreslås ange inriktningen för den 

sociala miljön. Att målkonflikter mellan det sociala perspektivet och andra perspektiv 

lyfts i översiktsplanen underlättar planeringen på detaljplanenivå.  

 

 

Babbs Edberg 

Stadsdelsdirektör 

Ann-Louise Östman 

Sektorchef 
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Yttrande över remiss - Betänkandet Hållbar 
socialtjänst, en ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47) 

§ 245, N137-0388/20 

Beslut 

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker yttrandet till kommunstyrelsen med de synpunkter 

som framförs i tjänsteutlåtandet och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 

som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsdelsnämnden Västra Göteborg har givits möjlighet av kommunstyrelsen att yttra sig 

gällande remiss från Socialdepartementet. Remissen gäller slutbetänkande av utredning 

framtidens socialtjänst SOU 2020:47. Utredningen ger förslag till ny socialtjänstlag. 

Utredningens större förslag mot en hållbar socialtjänst bildar en helhet där samtliga delar 

är beroende av och förutsätter varandra; Socialtjänsten ska främja jämställda 

levnadsvillkor. arbeta förebyggande och vara lätt tillgänglig. Socialtjänstens verksamhet 

ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialtjänsten får möjlighet att 

tillhandahålla insatser utan behovsprövning. Övergripande samhällsplanering och 

planering av insatser blir en del av den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön. 

Förvaltningen ser positivt på förslagen till ny lagstiftning men vill belysa några områden 

som särskilt behöver beaktas. Socialtjänstens uppdrag och yttersta ansvar bör förtydligas. 

Socialt ansvarig handläggare (SAS) bör lagregleras. Det finns en risk att olika 

förutsättningar för kommuner att erbjuda insatser kan bidrar till ojämlikhet i 

levnadsvillkor i landet. 

Stadsdelens synpunkter kommer att utgöra underlag för ett samlat remissvar från staden. 

Handling 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2020. 

Justering 

Stadsdelsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

Dag för justering 

2020-12-15 

Västra Göteborg 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-12-15 



 

 

[Västra Göteborg] 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Niklas Hall 

 

Ordförande 

Kalle Bäck (KD) 

Justerande 

Jennie Wadén (V) 



 

 

Västra Göteborg 
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Svar på remiss - Betänkande Hållbar 
socialtjänst -En ny lagstiftning.  

Förslag till beslut 
 

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker yttrandet till stadsledningskontoret med de 

synpunkter som framförs i tjänsteutlåtandet och översänder förvaltningens 

tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

 

2. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Västra Göteborg getts möjlighet av stadsledningskontoret att yttra sig 

gällande remiss från Socialdepartementet. Remissen gäller slutbetänkande av utredning 

framtidens socialtjänst SOU 2020:47. Utredningen ger förslag till ny socialtjänstlag. 

Utredningens större förslag mot en hållbar socialtjänst bildar en helhet där samtliga delar 

är beroende av och förutsätter varandra; Socialtjänsten ska främja jämställda 

levnadsvillkor. arbeta förebyggande och vara lätt tillgänglig. Socialtjänstens verksamhet 

ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialtjänsten får möjlighet att 

tillhandahålla insatser utan behovsprövning. Övergripande samhällsplanering och 

planering av insatser blir en del av den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön. 

Förvaltningen ser positivt på förslagen till ny lagstiftning men vill belysa några områden 

som särskilt behöver beaktas. Socialtjänstens uppdrag och yttersta ansvar bör förtydligas. 

Socialt ansvarig handläggare (SAS) bör lagregleras. Det finns en risk att olika 

förutsättningar för kommuner att erbjuda insatser kan bidrar till ojämlikhet i 

levnadsvillkor i landet. 

Stadsdelens synpunkter kommer att utgöra underlag för ett samlat remissvar från staden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningen har som utgångspunkt både ett individ- och verksamhetsperspektiv. Båda 

perspektiven vill åstadkomma förbättringar i lagstiftningen som påverka människor och 

kommuner positivt. Av direktiven framgår att förslagen   ska åstadkomma en långsiktig 

hållbar socialtjänst. En annan utgångspunkt har varit att förslagen inte får vara 

ambitionshöjande eller kostnadsdrivande. Socialtjänsten ska utföra sitt uppdrag på ett 

bättre och mer effektivt sätt, genom att arbeta förebyggande och lätt tillgängligt för 

människor. 

Detta kommer att förmodligen innebära omställningskostnader för kommunen att ställa 

om resurser från myndighetsutövningen och biståndsbedömda insatser till att genomföra 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-12-03 

Diarienummer N137-0388/20 

 

Handläggare 

Anneli Eriksson, Annelie Snis, Ingvor Gunnarsson, 

Bodil Sandquist Henrik Hellström 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: fornamn.efternamn@vastra.goteborg.se  
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förebyggande insatser utan föregående biståndsbedömning.  Förhoppningen är att i det 

långa perspektivet kommer ett förebyggande arbetssätt skapa förutsättningar för en mer 

effektivare resursanvändning 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ärendet kan inte ses påverka den ekologiska dimensionen och det strategiska miljöarbetet 

i Göteborgs Stad. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningens utgångspunkter är att åstadkomma förbättringar i lagstiftningen som 

påverkar människor och kommuner positivt. Det handlar om rätten för den enskilde att få 

sina behov tillgodosedda. bli lyssnad på och vara delaktig i utformandet av vård och 

behandling.  Det handlar om att kunna erbjuda stöd tidigt och när någon behöver det. 

Utredningsförslag som presenteras i betänkandet är en förebyggande och en mer 

tillgänglig socialtjänst som bygger på bäst baserad känd kunskap. Människor som berörs 

av socialtjänsten är ofta en utsatt grupp. När den enskilde får hjälp när hen själv vill, det 

skapar bättre motivation till förändring. Tidiga insatser kan ofta vara avgörande för att 

motverka mer omfattande och resurskrävande insatser 

Förslaget skapar bättre förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att medborgare ska 

få bättre nytta av socialtjänstens insatser. 

Samverkan 
Information vid FSG 8 december 2020. 
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Ärendet 

Stadsdelsnämnden Västra Göteborg har mottagit en begäran från stadsledningskontoret 

om nämndens yttrande gällande remiss från Socialdepartementet. Slutbetänkande av 

utredningen, Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag SOU 2020:47. 

Stadsdelsnämnden har möjlighet att yttra sig över remissen senast den 16 december. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra en översyn 

av socialtjänstlagen. Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till 

social hållbarhet med individen i fokus och med ett förebyggande perspektiv ger 

människor lika möjligheter och rättigheter. Genom tilläggsdirektiv 19 juli 2018 fick 

utredningen ytterligare uppdrag att se över b.la. barnrättsperspektivet och om 

särlagstiftning för äldre är motiverad. Utredningstiden förlängdes till den 3 augusti 2020. 

Utöver referensgrupper som regeringen beslutatar har utredningen lags stor vikt att hämta 

synpunkter från organisationer som företräder brukare. 

Utrednings större förslag bildar en helhet där samtliga delar är beroende av och förutsätter 

varandra. Främja jämställda levnadsvillkor, förebyggande och tillgänglig socialtjänst. 

Övergripande samhällsplanering och planering av insatser ska socialtjänsten aktivt 

medverka i. En fortsatta utvecklingen av kunskapsbaserad socialtjänst ska ske.. 

Möjligheten att tillhanda hålla insatser utan behovsprövning föreslås införas. Den nya 

socialtjänstlagen ersätter den nuvarande lagen. Det blir en tydligare och modernare 

struktur, lättare att hitta och mer enhetlig begreppsanvändning. Förslagen vill leda till en 

långsiktig förändring som påverkar både människor och samhälle positivt.  En annan 

utgångspunkt har varit att utredningen inte får lägga förslag som är kostnadsdrivande eller 

ambitionshöjande. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen 

tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen Hållbar Socialtjänst från 

Socialdepartementet med beaktande av förvaltningens synpunkter 

Socialtjänstens mål 

Utredningen förslår att portalparagrafen utökas till att socialtjänsten ska främja 

“jämställda” och jämlika levnadsvillkor. Socialttjänsten ska ha ett förebyggande 

perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig och utökas till att gälla inom 

verksamheter inom hela socialtjänsten. Detta handlar om förändrat arbetssätt och 

organisation- från att handlägga ärenden inom myndighetsutövningen till att tidigt 

förebygga på samhälls-, grupp- och individnivå. 

Förvaltningen stöder ett förebyggande perspektiv men att för att detta ska kunna 

genomföras kräv kunskapsstöd och ekonomiska omställningsmedel. 

Kvalitet inom socialtjänsten- Uppföljning-Bemötande 

Utredningen anger att verksamheten inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Det ska 

finnas rutiner för att upptäcka och åtgärda risker och missförhållande som omfattar hela 

verksamheten. Personal ska säkerställa att verksamheten håller god kvalitet. Kvaliteten i 
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verksamheten ska systematiskt och fortlöpande följas upp, utvecklas och säkras. 

Bemötande är en central del av socialtjänstens arbete för god kvalitet. 

Utredningen har lämnat några frågor utan ställningstagande. Det gäller behov av att införa 

krav på socialt ansvarig samordnare SAS. Förvaltningen anser det viktigt att se över 

uppdraget att inför krav på socialt ansvarig samordnare (SAS). En solitär utredare 

fristående i verksamheten som säkerställer kvalitet och jävsförhållanden i utredningarna 

kring missförhållanden. Krav på SAS, bör jämställas med Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) som redan är lagstadgat. 

Viktigt att socialnämnden även kräver kvalitetssystem och kvalitetsuppföljning av de 

privata verksamheter som man anlitar och resultatet av de insatser som ges. 

Förvaltningen tycker det är bra att lämplig myndighet får i uppdrag att lämna förslag till 

hur stödet till systematisk uppföljning inom socialtjänsten kan utvecklas.  Viktigt att det 

inte blir administrativt belastande för kärnverksamheten utan att det finns system som 

underlätta detta. Uppföljning är en absolut förutsättning för att säkerställa god kvalitet i 

socialtjänsten. Det är även en förutsättning för att få underlag till kunskaps- och 

verksamhetsutveckling. 

Bra att bemötandefrågan lyfts i utredningen, eftersom detta är återkommande i 

anmälningar till IVO. Krav på ett respektfullt bemötande, borde vara självklar. Det är 

verksamheten som har ett stort ansvar att anställda har förutsättningar för ett respektfullt 

bemötande. 

En kunskapsbaserad socialtjänst 

Den fortsatta utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst behöver stärkas vilket är 

utredningens bedömning. Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap 

och beprövade erfarenheter. Den regionala nivån behöver stärkas en utredning bör 

tillsättas om hur en fungerande och effektiv kunskapsstyrning mellankommun /staten 

säkerställas. 

Förvaltningen anser fortsatta utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst behöver 

stärkas. Kravet på att socialtjänsten ska bygga sin verksamhet på bästa tillgängliga 

kunskap och en bestämmelse i socialtjänstlagen om att verksamhet inom socialtjänsten 

ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet förordas. Vidare 

behövs inhämtande av kunskaper från lokal nivå för att utveckla beprövad erfarenhet. 

Förvaltningen saknar i utredningen en översyn av professionens roll och beslutsordning 

inom socialtjänsten vilket utredningen anger att den inte haft tid och uppdrag inom ramen 

för denna utredning att belysa. Den delen är av stor betydelse för en kunskapsbaserad 

socialtjänst. 

Lagens inriktning på vissa grupper 

Utredningen har övervägt att ta bort merparten av de särskilda bestämmelserna för olika 

grupper Lagens karaktär av ramlag för att socialtjänsten ska kunna möta nya behov i ett 

föränderligt samhälle. Målgruppsindelningen tonas ner utgångspunkten ska i stället vara 

vikten av helhetssyn och personens individuella behov 

Förvaltningen kan se att det finns risker med att tona ner målgrupper, socialtjänstens 

uppdrag kan blir otydligare. Samtidigt som en målgrupps indelning kan leda till en alltför 

detaljreglerad verksamhet som begränsar den helhetssyn som socialtjänsten ska tillämpa. 
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Farhågan är också att socialtjänsten inte kan upprätthålla tillräcklig kompentens när man 

inte tydliggör målgrupperna. Risk finns också att ytterligare målgrupper vältras över på 

socialtjänsten när andra myndigheter brister i och med socialtjänsten yttersta ansvar. 

Förvaltningen stödjer förslaget men önskar en förtydligande gällande socialtjänstens 

uppdrag och ansvar i förhållande till andra delar av samhället och myndigheter. Det 

yttersta ansvar som socialtjänsten har leder ibland till insatser där andra myndigheter 

borde ha tagit ett större ansvar. Det finns risk att det blir kostnadsdrivande för socialtjänst 

och den enskilde inte få tillgång till rätt specialiserad kompetens. 

Insatser utan behovsbedömning 

Utredningen föreslår befogenhet för socialnämnden att besluta om insatser utan 

föregående individuell behovsprövning inom vissa områden. Genomförande av insatsen 

omfattas av dokumentationskrav. Dock kan vissa enskildas personliga förhållande 

undantas av socialnämnd vid särskilda skäl. Insatsen ska också kunna ges som 

myndighetsbeslut. 

Det förslås också att insatsen kan ges till barn som fyllt 15 år oberoende av 

vårdnadshavares samtycke. 

Förvaltningen instämmer i förslaget och ser mycket positivt till förändringen.  Detta leder 

till att människor enklare kan ha kontakt med socialtjänsten och socialtjänsten kan nå 

grupper som behöver hjälp som inte annars kontaktar verksamheten. Socialtjänsten kan 

på ett bättre sätt arbeta förebyggande. Det är viktigt att uppföljning görs och 

dokumenteras av effekter av insatsers resultat.  Detta behöver göras lokalt som nationellt. 

Det samma gäller att insatserna genomförs med bästa tillgängliga kunskap. Därför är 

utveckling av den kunskapsbaserad socialtjänst mycket viktig. 

Att kunna ge insatser till barn som fyllt 15 år utan vårdnadshavares samtycke anser 

förvaltningen vara ett bra förslag. Detta är en viktig möjlighet när vårdnadshavare vill 

undanhålla information och avböjer kontakt om barnets situation tex vid heder, missbruk 

och kriminalitet. 

Den 1 juli 2018 trädde en ny bestämmelse i kraft, 4 kap. 2 a § SoL, som ger 

socialnämnden 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. Bestämmelsen innebär inte någon inskränkning av den enskildes 

rätt att ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller för socialtjänstens skyldighet att 

utreda och pröva sådana ansökningar enligt 11 kap. SoL. 

Utredningens bedömning är 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. 

Förvaltningen har vissa funderingar kring risker om detta kan påverkas av de enskilda 

kommunernas förutsättningar att erbjuda insatser utan behovsprövning och bör 
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kompletteras med förtydligande om att socialtjänsten ska främja människornas jämställda 

levnadsvillkor i Sverige. 

Förtydligande barnrättsperspektiv 

Utredningen förslår att socialtjänstlagens bestämmelser om barns bästa ska anpassa till 

barnkonventionens lydelse. Det handlar om barnens rätt till information och framföra 

åsikter. Det handlar om samtal med barn och kontakt med närstående.  Utredningen 

föreslår också att socialnämnden kan samtala med barn utan vårdnadshavarens samtycke 

och utan att vårdnadshavaren är närvarande inför ett beslut om utredning. Utredningen 

föreslår också att tiden för socialtjänstens uppföljning av en avslutad utredning eller 

placering som har avslutats, förlängs från 2 månader till 6 månader. 

Förslaget är en förstärkning av barnets rätt att utrycka sina åsikter och bli hörd.  Det 

möjliggör att i vissa fall höra barn utan vårdnadshavare samtycke, vilket kan skapa större 

förutsättningar för socialtjänsten att skydda och stödja barn.  Det är också bra att 

socialtjänsten kan följa upp barnets situation under en längre tid efter avslutad utredning 

eller placering för att stärka barns skydd.  Förvaltningen instämmer helt i förslaget. 

Reglering av äldreomsorgen 

Vad en särlagstiftning för äldreomsorgen skulle innebära för äldre personer och deras 

närstående diskuteras i utredningen. En äldreomsorgslag som avgränsas till 

socialtjänstområdet kommer till stora delar att dubblera socialtjänstlagen. 

Utredningen vill framhålla vikten av att frågorna om lagstiftningens roll för en 

sammanhållen vård inte kommer i skymundan för den nuvarande diskussionen om en 

särlagstiftning enbart kring socialtjänstens arbete för äldre personer. Om någon form av 

särreglering ska utredas vidare inom äldreområdet så måste den analyseras i förhållande 

till hälso- och sjukvårdslagstiftningen. 

Förvaltningen stödjer att en sådan lag inte kommer att förändra förutsättningarna för en 

sammanhållen vård och omsorg om den inte också omfattar bestämmelser för hälso- och 

sjukvården. 

Utformningen av insatser till enskilda 

Insatser ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt 

liv. Regleringen av att omsorgen om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) omformuleras till att gälla alla enskilda. 

Regleringen om att äldre personer ska, så långt det är möjligt, kunna väljs när och hur 

stöd och hjälp i boende ska ges omformuleras till att gälla enskilda. 

Förvaltningen ser förslaget som en viktig och positiv förändring för att stärka människors 

delaktighet. 

Samhällsplanering 

Utredningen fastslår att för att uppnå en hållbar socialtjänst måste samhällets resurser 

användas till största nytta för medborgarna genom bl a förebyggande arbete. Det 

förutsätter också ett aktivt deltagande i samhällsplaneringen på olika nivåer. 

Förvaltningen välkomnar det och ser några förändringar som särskilt viktiga. Den 

nuvarande Plan och Bygglagen (PBL) bör i 2 kap3§ kompletteras med ett tillägg om ett 

krav på beaktande av sociala aspekter som kommer att innebära att byggnadsnämndens 

förvaltning kommer att utreda och väga in de sociala aspekterna tillsammans med andra 
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aspektiver vilket idag saknas och som bedöms vara av stor vikt för att befästa den sociala 

dimensionen i samhällsplaneringen. 

Att kommuner ska ange inriktningen för den social miljön kommer att förändra hela 

översiktsplanens grund. Det finns många utmaningar med att beskriva hur den sociala 

miljön ska utvecklas. Förvaltningens bedömning är att detta kommer bidra till att höja 

alla kommuners kompetens inom den sociala dimensionen i samhällsplanering. Det 

kommer ge en tydligare koppling mellan att planera för goda livsmiljöer och fysiska 

åtgärder. Översiktsplaneringen kan stärkas genom att konsekvensbeskriva och analysera 

de sociala aspekterna för att bedöma utveckling av den sociala miljön. Ett förslag är att 

lägga till ett stycke, exempelvis i 3 kap 6§, att de sociala konsekvenserna ska analyseras 

och förväntad utveckling beskrivas. Detta för att förstärka behovet av sociala 

konsekvensbeskrivningar likt miljökonsekvensbeskrivningar. Förvaltningens bedömning 

är att aktiv medverkan från tjänstepersoner med kunskap både inom socialtjänst och 

samhällsplanering är en förutsättning för att säkra sociala konsekvensbeskrivningar. 

Trots att de sociala aspekterna fångas upp ”tappas de ofta bort” och får inte den tyngd 

som krävs vid avvägningar mellan olika intressen i slutskedet. Här finns en risk att 

regeringens intentioner med lagstiftningen för att stärka den sociala dimensionen i 

samhällsplaneringen inte kommer att uppnås i tillräcklig grad trots lagförändringen. 

Lagförändringen i PBL kan verka i rätt riktning på ett tydligt sätt. En avgörande skillnad 

kan vara att ta fram hänvisningar från statlig myndighet om hur de sociala aspekterna ska 

vägas mot andra aspekter och att de måste ligga som grund i de tidiga planeringsskedena, 

det vill säga markanvisningar, planbesked och uppstart av detaljplaner. 

Andra aspekter som påverkar avvägningar är exploateringsekonomin. Här är idag kravet 

väldigt svagt på privata aktörer och kommunala bostadsbolag att bekosta infrastruktur 

eller andra åtgärder, som inte krävs för att kunna genomföra byggprojektet. Detta behöver 

stärkas, att en byggaktör behöver bekosta åtgärder utifrån de avvägningar som 

byggnadsnämnden bedömer är viktiga för att verka för en god livsmiljö i närområdet. Här 

är grundstenar för andemeningen av hållbar utveckling, alla tre aspekter måste vägas in. 

Idag har den sociala dimensionen en proportionellt svag inverkan i samhällsplaneringen, 

vilket kan vara bidragande orsaker till den samhällsutveckling vi ser. Detta bli än 

tydligare i de av polisen särskilt utsatta områden, eftersom de ekonomiska incitamenten 

bedöms vara sämre utifrån en exploatörs bedömning. Det kan resultera i högre 

samhällsekonomiska kostnader och sämre livsmiljöer. Ett alternativ kan vara att också 

möjliggöra för statligt stöd, då kommunen sällan har allmänna medel för denna typ av 

infrastrukturinsatser. 

Förvaltningen ser också brister vid kommunens egen planering inför markanvisningar. 

Den förvaltning som äger kommunens mark har också en viktig roll i 

samhällsplaneringen och bör få tydligare riktlinjer i tex lag om att fånga in de sociala 

aspekterna i det tidigaste planeringsskedet. För det är där den sociala kunskapen främst 

kan påverka. 

Förvaltningen tillstyrker att den sociala planeringen ska ske inom den övergripande 

planeringen, och inte som en separat planering inom socialnämnden. Det finns fördelar 

med att socialnämnden tar fram dokument för att systematisera och förtydliga de sociala 

aspekterna och kunskapen utifrån hela kommunen eller delområden exempelvis genom 

lokala kunskapsbaser och lokala utvecklingsprogram. Dessa underlag blir 
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kunskapsspridande handlingar och ligger som underlag för medverkan. Detta kan också 

stärkas i socialtjänstlagen. 

Övrigt 

Förvaltningen ser positivt på att Socialstyrelsen ser 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. Regelverken behöver se över och 

samordnas tillsammans med handböcker och bedömningsinstrumenten. Vid en sådan 

översyn bör fokus vara att säkerställa en såväl rättssäker som effektiv handläggning inom 

socialtjänsten med en stor möjlighet till anpassning utifrån situation och behov. För 

mycket administration påverkar och alltför lite tid ges till mötet med brukaren. 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Göteborg 2020-12-03 

 

Bilaga 
1. Remiss – Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), nås även via 

denna länk  

Christina Alvelin 

Stadsdelsdirektör 

Ingvor Gunnarsson 

Sektorschef 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/


Beslut (ex tillstyrker/avstyrker) 

##Beslut## Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tillstyrker förslagen i 

betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänst (SOU 2020:47) ##Beslut## 

 

Eventuellt kommentarer/yrkanden, yttranden (1-5 rader) 

##Sammanfattning##Exempelvis Kommentar##Sammanfattning## 

 

##  
1. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tillstyrker förslagen i betänkandet 

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänst (SOU 2020:47).  

 

2. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo översänder tjänsteutlåtandet till 

kommunstyrelsen som eget yttrande.  

 

3. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo justerar beslutet omedelbart.  

## 

Svar på remiss - Betänkandet Hållbar 
socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 
2020:47) 

§ 265, N136-0549/20 

Handlingar  

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor den 2 december 2020. 

Beslut 

 
1 Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tillstyrker förslagen i betänkandet 

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänst (SOU 2020:47).  

 

2 Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo översänder tjänsteutlåtandet till 

kommunstyrelsen som eget yttrande.  

 

3 Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo justerar beslutet omedelbart.  

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

 

 

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo  
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-12-15 



Dag för justering 

2020-12-15 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Anna Sahlberg 

 

 

Ordförande 

Monika Beiring 

 

Justerande 

Göran Moberg 

 



Askim-Frölunda-Högsbo  

  

  

  

  

  

  

Tjänsteutlåtande  

Utfärdat 2020-12-02  

Diarienummer N136-0549/20  

  

Handläggare  

Ingrid Heinz Telefon:366 

30 20 E-post:  

ingrid.heinz@askimfrolundahogsbo.goteborg.se   

Yttrande till kommunstyrelsen över 
remiss från Socialdepartementet - 
Betänkandet Hållbar socialtjänst – En 
ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)    

Förslag till beslut  
1. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tillstyrker förslagen i 

betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänst (SOU 

2020:47).  

  

2. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo översänder 

tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som eget yttrande.  

  

3. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo justerar paragrafen 

omedelbart.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande över utredningen framtidens 

socialtjänst (SOU  

2020:47). Regeringen har tillsatt en särskild utredare att göra en översyn av 

socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Av direktiven 

framgår att de förslag som utredningen lägger fram ska åstadkomma en 

hållbar socialtjänst. Utredningen lämnar fyra större förslag som tillsammans 

utgör grunden för en hållbar socialtjänst.  

1. Förebyggande perspektivet i vilken ingår lätt tillgänglig socialtjänst.  

2. Övergripande planering i vilken ingår samhällsplanering och 

planering av insatserna.  

3. En kunskapsbaserad socialtjänst i vilken ingår vetenskap och 

beprövad erfarenhet, systematisk uppföljning och nationell statistik.  

4. Insatser utan föregående individuell behovsprövning.  



Förslagen bildar tillsammans en helhet i vilken de olika delarna är beroende 

av och förutsätter varandra.  

Enligt utredningen bör författningen träda i kraft den 1 januari 2023.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Utredningens direktiv är att lämna förslag som bidrar till ökad kvalitet utan 

att leda till kostnadsökningar. De lämnade förslag om att socialtjänsten ska 

vara lätt tillgänglig och arbeta förebyggande, övergripande planering och en 

kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, bistånd ska kunna ges utan 

biståndsbedömning kommer att förändra socialtjänstens arbete. Detta 

kommer att innebära ett omställningsarbete. Trots direktiven om att 

förslagen i utredning inte ska vara kostnadsdrivande kan det inte uteslutas 

att det initialt behövs omställningsmedel. Det är svårbedömt vilka de 

ekonomiska konsekvenserna blir på längre sikt.  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

denna dimension.  

Bedömning ur social dimension  
Utredningens förslag kommer att stärka barnperspektivet genom förslagen 

om uppföljning av barns situation, placerade barns kontakt med föräldrar, 

syskon och andra närstående och att öppna insatser kan ges till barn som 

fyllt 15 år utan vårdshavarens samtycke.   

I lagtexten anges att både jämställda och jämlika levnadsvillkor ska främjas. 

Det förebyggande perspektivet och att arbeta förebyggande handlar om 

övergripande arbete, i samverkan med andra, kommunens planering, 

insatser till grupper eller insatser till enskilda. Genom att socialtjänsten ska 

vara lätt tillgänglig och att det förebyggande arbetet ska främjas kommer det 

att inverka positivt för de som söker kontakt med socialtjänsten. Genom att 

ta tillvara den enskildes motivation att erbjuda tidiga och förebyggande 

insatser kan socialtjänsten senarelägga behovet av mer omfattande insatser.  

  

Samverkan  
Information i Förvaltningens övergripande Samverkans Grupp 2020-12-10  

Bilagor  
1. En ny socialtjänstlag Del 1   

2. En ny socialtjänstlag Del 2   

    

https://www.regeringen.se/4a4a67/contentassets/5809049f89744e2891cc2a93cfdb4840/sou-2020_47_del-1_till-webb.pdf
https://www.regeringen.se/4a4a67/contentassets/5809049f89744e2891cc2a93cfdb4840/sou-2020_47_del-1_till-webb.pdf
https://www.regeringen.se/4a4a81/contentassets/5809049f89744e2891cc2a93cfdb4840/sou-2020_47_del-2_till-webb.pdf
https://www.regeringen.se/4a4a81/contentassets/5809049f89744e2891cc2a93cfdb4840/sou-2020_47_del-2_till-webb.pdf


Ärendet   
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från stadsdelsnämnden över remiss från 

Socialdepartementet - Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU  

2020:47). Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 16 december 

2020.    
  

Beskrivning av ärendet  
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att 

göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa 

av socialtjänstens uppgifter.   

Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social 

hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv 

ger människor lika möjligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten 

erbjuda behovsanpassade insatser med ett förebyggande och 

kunskapsbaserat perspektiv. Utredaren ska bl.a. se över och lämna förslag 

beträffande socialtjänstlagens struktur och konstruktion, tillgången till en 

jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst, en hållbar socialtjänst som 

främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och minskar behovet av 

individuella insatser samt socialtjänstens uppdrag.  

Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och 

kunskapsbaseradeinsatser av god kvalitet inom befintliga ramar. 

Lagstiftningen ska ge utrymme att ta tillvara medarbetarnas kompetens för 

att utveckla verksamheten och att fokusera på kärnverksamheten. De förslag 

som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan att leda till ökade 

kostnader för stat eller kommun. Utredningen antog namnet Framtidens 

socialtjänst.  

Genom tilläggsdirektiv (dir. 2018:69), beslutade den 19 juli 2018, fick 

utredningen i uppdrag att se över barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen, 

analysera huruvida en särlagstiftning för äldre är motiverat samt att se över 

socialnämndens möjlighet att delegera beslutanderätt i ärenden som rör 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelserom vård av unga (LVU) och 

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).  

Utredningen har som utgångspunkt för sitt arbete haft såväl ett individ- som 

verksamhetsperspektiv. Båda perspektiven hänger tätt samman och 

utredningens mål har varit att åstadkomma förbättringar i lagstiftningen som 

påverkar människor och kommuner positivt. Det handlar om möjligheten att 

ge och rätten att få behov tillgodosedda. Det handlar om att kunna lyssna på 

och bli lyssnad till och tillsammans skapa delaktighet i vård, omsorg och 

behandling. Det handlar om att kunna ge och kunna få stöd och hjälp tidigt 

och när någon behöver det. Och det handlar om att kunna erbjuda och ta del 

av stöd och hjälp på ett enkelt sätt och nära till hands. Av direktiven framgår 

att de förslag som utredningen lägger fram ska åstadkomma en hållbar 

socialtjänst. En av utredningens utgångspunkter har varit att få till stånd 



långsiktiga förändringar som påverkar både människor och kommuner 

positivt och ger förutsättningar för en hållbar socialtjänst. En annan 

utgångspunkt har varit att utredningen inte får lägga förslag som är 

kostnadsdrivande eller ambitionshöjande.  

Utredningen har därför utgått från och analyserat hur socialtjänsten kan ges 

möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett bättre och mer effektivt sätt. Utifrån 

dessa utgångspunkter har utredningen identifierat några områden som 

bedömts vara särskilt viktiga för att åstadkomma en hållbar socialtjänst och 

som säkerställer att samhällets resurser används till största möjliga nytta för 

medborgarna och på ett effektivt sätt.   

Utredningen har lämnat flera frågor utan ställningstaganden eller 

utredningsunderlag. Det gäller bl.a. uppdraget att se över om det finns 

behov av att införa ett krav på socialt ansvarig samordnare samt uppdraget 

att göra en översyn av professionens roll och den nuvarande 

beslutsordningen inom socialtjänstens område.   

  

Utredningen lämnar fyra större förslag som tillsammans utgör grunden för 

en hållbar socialtjänst:  

1. Förebyggande perspektivet i vilken ingår lätt tillgänglig socialtjänst  

2. Övergripande planering i vilken ingår samhällsplanering och 

planering av insatserna  

3. En kunskapsbaserad socialtjänst i vilken ingår vetenskap och 

beprövad erfarenhet, systematisk uppföljning och nationell statistik  

4. Insatser utan föregående individuell behovsprövning  

Förslagen bildar tillsammans en helhet i vilken de olika delarna är beroende 

av och förutsätter varandra.  

Utredningen finner det angeläget att kommunerna får tid på sig för att se 

över rutiner och ställa om verksamheten och att Socialstyrelsen behöver tid 

att utarbeta nya allmänna råd och föreskrifter. Författningen bör därför 

enligt utredningen träda i kraft den 1 januari 2023.  

Förvaltningens bedömning  
Utredningens förslag till ny socialtjänstlag är väldigt omfattande och 

förvaltningen har därför gjort ett urval och förslagen redovisas tillsammans 

med förvaltningens bedömning.   

EN NY SOCIALTJÄNSTLAG  
Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande 

lagen. För att tydliggöra vilka verksamheter som omfattas av 

socialtjänstlagens tillämpningsområde bör det i socialtjänstlagens införas en 

bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst. Definitionerna av 

begreppet socialtjänst i annan lagstiftning bör ses över. En utredning bör 

tillsättas för att se över begreppet socialtjänst i annan lagstiftning. 

Begreppsanvändningen i socialtjänstlagen bör bli mer enhetlig och 



begreppet insatser användas genomgående i lagen. Socialnämnden får utan 

vårdnadshavarens samtycke bevilja bistånd till barn som fyllt 15 år.  

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen välkomnar en lagteknisk översyn som gör att lagtexten blir 

pedagogisk och mer överblickbar. Förvaltningen ser det som viktigt att en 

lag definierar den verksamhet som lagen avser att reglera. I syfte att uppnå 

en enhetlighet av begreppet socialtjänst i annan lagstiftning föreslår regering 

att en utredning tillsätts, vilket också kommer underlättar tillämpningen i de 

olika lagarna. Förvaltningen ser positivt på att begrepp harmoniseras och 

moderniseras. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget om att öppna 

insatser kan ges till barn som fyllt 15 år utan vårdshavarens samtycke.   

SOCIALTJÄNSTENS MÅL  

Socialtjänstlagen ska främja människornas jämlika och jämställda 

levnadsvillkor. Socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv. 

Utredningen har valt att se på det förebyggande arbetet på tre olika nivåer: 

Samhällsnivå, gruppnivå och individnivå. Samhällsplanering är ett exempel 

på förebyggande arbete. Med förebyggande arbete på grupp- och 

individnivå avses alla de insatser sin riktar sig till någon av socialtjänstens 

målgrupper eller till enskilda individer och vars syfte är att förhindra eller 

motverka behov av mer ingripande insatser. Dagens socialtjänst är 

framförallt organiserad för att handlägga ärenden när problem redan har 

uppstått. Myndighetsutövning dominerar stort i förhållande till det 

förebyggande arbetet. Socialtjänsten ska inriktas på att vara lätt tillgänglig. I 

syfte att stödja kommunernas att utveckla nya arbetssätt och metoder med 

anledning av utredningens förslag om en hållbar socialtjänst bör en 

överenskommelse ingås med Regeringen och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR).  

Förvaltningens bedömning  

Genom att ange både jämlikhet och jämställdhet i de övergripande målen 

blir det tydligt att socialtjänsten särskilt måste arbeta med jämställdhet, 

vilket förvaltningen ser som positivt till att det förtydligas samt att det 

förebyggande arbetet lyfts fram i lagtexten. Förvaltningen gör bedömningen 

att detta till viss del sammanfaller med att arbeta förbyggande genom att 

vara mer lätt tillgänglig t ex uppsökande arbete förenas med erbjudanden 

om förebyggande och tidiga insatser. För att socialtjänsten ska bli lätt 

tillgänglig behövs en utveckling i likhet med hälso- och sjukvårdens 

samlade kontaktväg via 1177. Det kommer att krävas samarbete emellan 

kommuner för att leva upp till den tillgänglighet som föreslås och som 

också skulle vara positiv för berörda parter. Det finns en förväntan från 

andra huvudmän, t ex sjukvården och även från enskilda på ett gott sätt att 

samverka. För detta krävs då att hitta lösningar på sekretessfrågorna samt 

tekniska utmaningar.   

Förvaltningen ställer sig bakom utredningens bedömning att det behövs stöd 

i denna omställning för att utveckla nya arbetssätt och metoder för att 

åstadkomma en hållbar socialtjänst.    



LAGENS INRIKTNING PÅ VISSA GRUPPER  

Socialtjänstlagens nuvarande bestämmelser för olika målgrupper riskerar att 

leda till en alltmer detaljreglerad lagstiftning och gå ut över jämlikheten i 

socialtjänstens arbete. Genom att tona ned målgruppsindelningen i lagen 

tydliggörs vikten av helhetssyn och inriktningen på personers individuella 

behov och förutsättningar i stället för deras grupptillhörighet.   

Förvaltningens bedömning  

Enligt utredning finns det två motsatta uppfattningar om 

målgruppsindelningens betydelse. Den ena uppfattningen är att 

gruppindelningen är värdefull och nödvändning för att lagen ska kunna 

tillämpas med likvärdighet och rättssäkerhet för den enskilde. Den andra 

uppfattningen är att gruppindelningen är problematisk eftersom fokus riktas 

från den enskildes individuella behov och att gruppindelningen leder till 

gränsdragnings- och samverkansproblem. Utredningen har valt en lösning 

där flertalet av de särskilda bestämmelserna som gäller olika grupper i 

huvudsak finns kvar, men struktureras på ett sätt som tydliggör vikten av en 

helhetssyn och inriktning på personers individuella behov och 

förutsättningar istället för deras grupptillhörighet.   

Förvaltningen anser att utredningen har gjort en bra avvägning mellan de 

olika uppfattningarna om målgruppsindelning.  

SAMHÄLLSPLANERING  

Utredningen föreslår att plan- och bygglagen kompletteras med ett krav på 

att kommunen vid sin planläggning ska ta hänsyn till sociala aspekter och i 

översiktsplanen ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 

sociala miljön.   

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen ser det som positivt att plan- och bygglagen kompletteras 

med ett krav på att hänsyn tas till sociala aspekter och att det tillförs 

ytterligare social sakkunskap och underlag till samhällsplaneringen.     

PLANERING AV INSATSER  

Kommunen ska planera sina insatser för enskilda. Kommunen ska då 

särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser. I planeringen 

ska kommunen, vid behov, samverka med regionen samt andra 

samhällsorgan och organisationer. Utredningen föreslår att bestämmelserna 

om särskild avgift upphävs.  

Rapporteringsskyldigheten är en viktig förutsättning för kommunens 

planering av insatser och för tillsynsmyndighetens möjlighet till kontroll.  

Tiden för rapportering av ej verkställda beslut, förlängs från en gång i 

kvartalet till en gång var sjätte månad.   

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen bedömer att planering av insatserna ligger i linje med den 

förändring som föreslås om ett mer planerande och förebyggande arbete 

inom socialtjänsten. Uppföljning blir då är en viktig del, där 

tillsynsmyndigheten kommer att spela en stor roll. Vid upphandling av 



insatser införs kategoristyrning i Göteborgs Stad som kommer att vara ett 

gott stöd för att få en mer långsiktig planering i enlighet med förslaget. 

Kategoristyrning är en strategisk metod som används för att bedriva ett 

proaktivt och värdeskapande inköpsarbete med beaktande av egenregi och 

långsiktiga mål.  

Enligt utredningen är en avgörande orsak till att beslut inte har verkställts att 

den beslutande insatsen inte finns att tillgå. Det har i huvudsak handlat om 

två insatsområden boende respektive kontaktperson och kontaktfamilj. För 

boenden har svårigheterna handlat om främst brist på resurser, brister i 

planeringen samt svårigheter till följd av komplicerade byggprocesser. 

Beträffande insatserna kontaktperson/familj har det handlat om främst 

rekrytering och att matcha individer med varandra   

Förvaltningen tillstyrker förslaget om att särskilda avgifter upphävs och 

instämmer i utredningens bedömning att det finns bättre verktyg med att 

komma tillrätta med problemet med ej verkställda beslut såsom att 

kommunernas planering utvidgas och att tillsynsmyndigheterna granskar 

och ingriper mot de kommuner som inte planerar sina insatser och inte 

verkställer besluten i tid. Detta är ett bättre sätt än att låta domstolarna pröva 

frågan om särskilda avgifter.  

Förvaltningen är positiv till att förlänga tiden för rapportering av ej 

verkställda beslut från en gång i kvartalen till en gång var sjätte månad, 

vilket kommer att minska administrationen.  

KVALITET INOM SOCIALTJÄNSTEN  

Socialtjänstens verksamhet ska ha en god kvalitet. Socialnämnden ansvarar 

för att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och 

missförhållanden inom hela verksamheten. För att utföra socialtjänstens 

uppgifter ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 

Personalen är avgörande för en god kvalitet.   

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen är positiv till att bestämmelserna om god kvalitet 

omformuleras så att den gäller all verksamhet.   

Utredningen har inte gjort något ställningstagande gällande socialt ansvarig 

samordnare (SAS). SAS utreder missförhållande och risk för 

missförhållanden. Förvaltningen vill framhålla vikten av att en lagreglering 

kring SAS-funktionen tas fram. För att säkerställa objektivitet i utredningar 

bör det finnas en särskilt utsedd socialt ansvarig samordnare,   

Samarbetet mellan professionen och universitet och högskolor bör stärkas.  

UPPFÖLJNING  

Den nationella statistiken inom socialtjänsten behöver stärkas och utökas. 

Utredningen föreslår att en ny lag om socialtjänstdataregister införs. För att 

kvalitet i verksamheten ska utvecklas och säkras införs ett uttryckligt krav 

på uppföljning. Utredningen föreslår att Regeringen bör ge lämplig 

myndighet i uppdrag att lämna förslag på hur stödet till systematisk 



uppföljning inom socialtjänsten kan utvecklas. Detta som ett led i arbetet 

med att säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten. Krav på 

uppföljning är en nödvändig förutsättning för att säkerställa god kvalitet.  

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen anser att uppföljning och kontroll behöver ske på ett 

strukturerat och systematiskt sätt, så att det som mäts verkligen är den 

information som är relevant och mätningen har ett syfte och att 

informationen är användbar i verksamhetens förbättringsarbete. Bristande 

tekniska förutsättningar är idag ett stort hinder för att kommunerna ska 

kunna bedriva en systematisk uppföljning.  

EN KUNSKAPS BASERAD SOCIALTJÄNST  

Det införs en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att verksamhet inom 

socialtjänsten ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och berövad 

erfarenhet. Regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att göra en 

översyn av professionens roll och den nuvarande beslutsordningen inom 

socialtjänsten. Utredningen föreslår också att kommunerna behöver stöd i 

omställningen med att utveckla nya arbetssätt och metoder med anledning 

av utredningens förslag om en hållbar socialtjänst. Utredningen föreslår 

därför att Regeringen bör ingå en överenskommelse med SKR.  

  

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen ställer sig positiv till att fokus läggs på att tillgänglig kunskap 

ska vara styrande för verksamheter inom socialtjänsten.  

I utredningen förs ett resonemang utifrån att insatser har utvecklats på olika 

grunder. Exempelvis beskrivs det att familjehem eller plats i särskilt boende 

har sitt ursprung i socialpolitiska ställningstagande och är inte primärt 

resultat av vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför styrs val av 

lagreglerad verksamhet med fokus på rättstillämpningen samt på kunskaper 

om vilka behov insatsen kan tillgodose anger utredningen. Utifrån 

kunskapsläget bedömer förvaltningen att det avseende exempelvis 

familjehem finns vetenskap och beprövad erfarenhet som absolut behöver 

och kan vara vägledande. Om socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad 

behöver det omfatta hela socialtjänsten och där det finns kunskapsluckor 

behöver dessa identifieras och forskning behöver initieras för att skapa ett 

bättre kunskapsunderlag.  

Förvaltningen ställer sig positiv till att få stöd i omställning med att utveckla 

nya arbetssätt och metoder.   

NATIONELL STATISTIK  

Utredningen föreslår att det införs en ny lag om socialtjänstdataregister.  

En kunskapsbaserad socialtjänst förutsätter tillgång till relevanta analyser, 

statistik och forskning. Utan tillgång till sådan kunskap är det svårt för 

socialtjänsten att bedriva en verksamhet förenlig med kravet på vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Den utökade statistikinsamlingen gäller främst 



uppgifter som redan finns i verksamhetssystemen. Flera personuppgifter 

kommer att behandlas av Socialstyrelsen.    

Förvaltningens bedömning  

Förslaget innebär ett ingrepp i skyddet för den personliga integriteten. 

Utredningen har dock bedömt det som nödvändigt för att kunna beskriva 

orsakerna till olika insatser inom socialtjänsten samt om insatserna varit 

verkningsfulla eller inte. Dessutom kommer uppgiftsskyldigheten regleras 

genom lag. Förvaltningen delar utredningens bedömning som anser att en 

utökad insamling av personuppgifter är nödvändig för att kunna framställa 

statistik som ligger till grund för analyser, uppföljning och forskning och att 

nyttan överväger det intrång som kan uppstå i den enskildas integritet.  

INSATSER EFTER BEHOVSPRÖVNING - BISTÅND  

Utredningen föreslår att den nuvarande biståndsbestämmelsen delas upp i 

två bestämmelser: en som reglerar bistånd till livsföring i övrigt och en som 

reglerar ekonomiskt bistånd. Begreppet skäliga levnadsförhållanden ska 

ersätta skälig levnadsnivå i den bestämmelsen som reglerar rätten till 

bistånd för livsföring.  

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen delar utredningens bedömning att ordet levnadsförhållanden 

inte på samma sätt är kopplat till en mät- och jämförbara nivåer. Det ger ett 

bredare perspektiv på de faktorer som kan bidra till att biståndet leder till 

önskade förändringar eller andra resultat.  

  

INSATSER UTAN BEHOVSPRÖVNING  

Utredningen bedömer att regelverket behöver vara flexibelt och lämna 

utrymme att i större utsträckning anpassa verksamheten efter lokala 

förutsättningar. En ny bestämmelse införs som anger att socialnämnden får 

tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning.  

  

Det förebyggande arbetet kan stärkas så att den enskildes delaktighet och 

självbestämmande kan öka. Genom att erbjuda tidiga insatser och 

förebyggande insatser kan socialtjänsten senarelägga behovet av mer 

omfattande insatser.  

Tidiga insatser kan ofta vara avgörande för att motverka behov av mer 

omfattande insatser. Bestämmelsen är ett komplement och ingen 

begränsning av den enskildes rätt till bistånd. Kommunerna får 

tillhandahålla insatser utan behovsprövning men det är inte någon 

skyldighet. Kommunen väljer också om insatserna ska vara öppna för alla 

eller om den enskilde måste uppfylla vissa villkor. Undantag från vissa 

insatser som inte får ges utan behovsbedömning som gäller kontaktperson, 

kontaktfamilj eller kvalificerad kontaktperson, vård i familjehem, vård i 

hem enligt 12§ LVU, 22 och 23§§ LVM, vård av barn i jourhem, 

stödboende eller andra HVB-hem, stadigvarande plats i särskilda 

boendeformer och bostad med särskild service samt ekonomisk hjälp.    



Socialnämnden får även utan vårdnadshavarens samtycke, tillhandahålla 

insatser utan föregående individuell behovsprövning till barn som fyllt 15 

år. Den som genomför insatsen utan föregående behovsprövning ska 

informera den enskilde om möjligheten att ansöka om bistånd enligt 

socialtjänstlagen. Insatserna kan tillhandahållas i egen regi eller privat regi.   

  

Det införs nya bestämmelser som anger att skyldigheten att dokumentera 

inte gäller uppgifter om enskilds personliga förhållanden vid genomförande 

av rådgivning. Socialnämnden får, om det finns särskilda skäl, bestämma att 

uppgifter om en enskilds personliga förhållanden inte ska dokumenteras vid 

genomförande av en insats utan föregående individuell behovsprövning.   

  

Dokumentationen bör sättas i förhållande till insatsens karaktär. Rådgivning 

behöver sällan dokumenteras. Uppföljning är en förutsättning för att 

säkerställa att insatser utan föregående individuell behovsprövning är av 

god kvalitet. Det införs inget krav på hur insatserna ska följas upp. 

Förslagen bildar en helhet i vilken de olika delar är beroende av och 

förutsätter varandra. För att uppnå avsedd effekt och leda till varaktig 

förändring krävs att kommunerna utvecklar nya arbetssätt och metoder, som 

systematiskt följs upp och ger underlag för en kunskapsbaserad och mer 

hållbar socialtjänst. En förutsättning för det är samordning och 

erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.  

  

Förvaltningens bedömning  

  

Förvaltningens ställer sig bakom förslaget om insatser utan behovsprövning. 

Utredningen anser att socialnämnden, vid genomförande av insatser utan 

föregående individuell behovsprövning, ska kunna medge undantag från 

kravet på dokumentation. Förvaltningen uppfattar att förslaget skulle kunna 

ger upphov till tolkningssvårigheter av vad som kan vara särskilda skäl för 

att avstå från dokumentation.   

UTFORMNING AV INSATSER FÖR ENSKILDA   

  

Utredningen föreslår att det ska bli tydligare för enskilda, huvudmän och 

utförare vilka krav som ska gälla vid insatser till enskilda och vad de kraven 

innebär. Insatser till personliga behov ska stärka den enskildes möjligheter 

att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldreomsorgens 

värdegrund ska tas till vara inom andra delar av socialtjänsten. Beslut ska 

tas i samförstånd med den enskilde.  

Även om den enskilde inte har rätt att kräva när och hur en insats ska ges får 

bestämmelsen anses förutsätta att socialtjänsten så långt som möjligt tar 

hänsyn till hans eller hennes önskemål.  

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningens ser positivt på att äldreomsorgens värdegrund tas till vara 

inom andra delar av socialtjänsten.  



FÖRTYDLIGAT BARNPERSPEKTIV  

Utredningen föreslår att det införs en kompletterande bestämmelse som 

anger att vid bedömning av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets ålder. 

En kompletterande bestämmelse införs om att information ska anpassas till 

barnets ålder, mognad och hans eller hennes individuella förutsättningar. 

Den som lämnar information ska så långt det är möjligt försäkra sig om att 

barnet har förstått informationen. Ett barn ska få höras utan 

vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande 

inför beslut om att inleda eller inte inleda en utredning av om 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd. Utredningen 

föreslår också att Regeringen ger en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram 

ett stöd för samtal med barn utan vårdnadshavares samtycke under en 

förhandsbedömning.  

Utredningen föreslår att det i lagen anges att barn som vårdas i ett 

familjehem, jourhem, annat enskilt hem, stödboende eller HVB-hem ges 

möjlighet till kontakt med föräldrar, syskon och andra närstående.  

När en utredning som gäller barnets behov av stöd och skydd avslutats utan 

beslut eller efter en avslutad placering föreslår utredningen att tiden ändras 

för uppföljning från 2 månader till 6 månader från det att utredningen har 

avslutats.   

Utredningen föreslår att tiden för gallring och sekretess för barnakter ses 

över och att en utredning får i uppdrag att göra en översyn av dessa frågor.  

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen ställer sig positiv till att barnperspektivet förstärks såsom 

framgår av utredningens förslag. Förvaltningen vill framhålla vikten av att 

barn som är placerad utanför det egna hemmet får möjlighet att hålla 

kontakt med inte endast föräldrar utan även med syskon och andra för 

barnet viktiga personer.  

Förvaltningen instämmer i utredningens bedömning om att 2 månader är för 

kort tid för uppföljning och att en uppföljningstid på 6 månader anses 

proportionerlig.   

Förvaltningen vill framhålla vikten av att enskilda kan ta del av handlingar 

(barnakter) som rör de insatser de fått som barn.  

REGLERING AV ÄLDREOMSORGEN   

Utredningen bedömer att 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. Om någon form av särreglering ska utredas 

vidare inom äldreområdet så måste den analyseras i förhållande till hälso- 

och sjukvårdslagstiftningen.  

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen anser inte att en äldreomsorgslag skulle tillföra något 

materiellt nytt för den enskilde eller dennes närstående.   



ANSVARSFÖRDELNING  

Många personer med missbruk eller beroende behöver insatser från både 

socialtjänst och hälso- och sjukvården. Den praktiska tillämpningen av 

lagstiftning upplevs som oklar vad gäller respektive huvudmans ansvar. 

Utredningen bedömer att det bör göras en samlad översyn av 

huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården.  

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen ställer sig positiv till att en översyn genomförs, då 

samverkan/ansvarsfördelning inte fungerar tillfredsställande idag.  

FÖRHÅLLANDET MELLAN SOCIALTJÄNSTEN OCH ANNAN LAGSTIFTNING  

Efter införande av den nya förvaltningslagen har rättsläget blivit oklart 

gällande att ändra gynnande beslut. Enligt tidigare praxis har ett gynnande 

beslut kunnat ändras vid väsentligen ändrade förhållanden som är hänförligt 

till den enskilde.  

Beslut om umgängebegränsning och hemlighållande av vistelseort enligt 

LVU får inte delegeras till ett utskott enligt ett avgörande i Högsta 

förvaltningsdomstolen.  

Utredningen framhåller att dessa beslut är av mycket ingripande åtgärder 

och av integritetsskäl bör hållas i en trängre krets och även möjligheten till 

en effektiv handläggning. Utredningen föreslår att dessa beslut ska kunna 

delegeras till utskott.  

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen anser att det är angeläget att lagstiftningen blir tydlig och att 

socialnämnden får ändra ett gynnande beslut om fortlöpande insatser vid 

väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den enskilde   

Förvaltningen har efterfrågat en lagändring gäller beslut om 

umgängesbegränsning samt hemlighållande av vistelseort. Beslut enligt 

LVU kan delegeras till utskottet. En beslutsordning där 

umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort kan fattas av 

utskottet på samma sätt som övriga beslut enligt LVU skulle underlätta 

handläggningen av dessa ärenden.  

  

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION  

Socialtjänstlagen respektive förvaltningslagen är de lagar som 

huvudsakligen reglerar omfattningen av socialtjänstens handläggning och 

dokumentation. Reglerna är allmänt hållna och ger utrymme för anpassning 

av omfattningen av såväl utredning som dokumentation utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. Utredningen föreslår i stället att 

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över myndighetens 

föreskrifter om handläggning och dokumentation samt den handbok om 

handläggning och dokumentation som myndigheten ger ut.  

Förvaltningens bedömning  

  



Enligt utredningen ställs helt andra krav på dokumentation för icke 

biståndsbedömda insatser än idag. Det är viktigt att en handbok tas fram 

som tydliggör exakt vad som ska dokumenteras och hur. Det är också 

viktigt att det blir tydligt vad man ska göra med dokumentationen efter 

avslutad insats. Vad gäller icke biståndsbedömda insatser ska man kunna 

vara anonym. Socialnämnden ska besluta om undantag från 

dokumentationskravet.   

Förvaltningen är tveksam till att insatser för barn helt skulle kunna undantas 

från dokumentationsskyldighet, då det kommer att vara svårt att följa upp 

eventuella orosanmälningar.   

  

  

  

Ingrid Heinz     Christina Eide  

Förvaltningsjurist     Stadsdelsdirektör  
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Göteborgs Stad [Norra Hisingen], protokoll 1 (2) 
  

   

§ 224 N140-0616/20 
Yttrande remiss från Socialdepartementet, Betänkandet 
Hållbar socialtjänst, En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), Dnr 
1344/20 

Beslut 
1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen tillstyrker förslag gällande En ny 

socialtjänstlag (SOU 2020:47). 
2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen översänder tjänsteutlåtande som sitt eget 

yttrande till Kommunstyrelsen. 

Ärende 
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att 
göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter 
(dir. 2017:39). Norra Hisingens stadsdelsnämnd har fått i uppdrag att lämna ett remissvar 
gällande förslag på ny Socialtjänstlag. Remissvaret ska skickas till Stadsledningskontoret 
senast 16 december 2020. SLK ska sedan sammanställa från de sex förvaltningar som 
lämnar svar ett gemensamt svar som skickas till Socialdepartementet.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Yttrande på remiss från Socialdepartementet, Betänkande Hållbar 
Socialtjänst, En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), daterad 2020-11-21  
Hållbar Socialtjänst- En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 del 1 
Hållbar Socialtjänst- En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 del 2 
Skriftligt yrkande från V och MP angående – Yttrande remiss från socialdepartementet 
Betänkande hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag SOU 2020 47, daterad 2020-12-11 

Yrkanden  
Viktor Stenlöf (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Marie Brynolfsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och tilläggsyrkandet från 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  

Jens Adamik (L) och Sabina Music (C) yrkar avslag till yrkandet från Marie Brynolfsson 
(V).  

Propositionsordning  
Ordförande Jens Adamik (L) ställer först proposition på bifall respektive avslag på 
förvaltningens förslag och finner att det bifallits.  

Ordförande Jens Adamik (L) ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet från Marie 
Brynolfsson (V) och finner att det avslagits. Omröstning begärs inte  

 Norra Hisingen 
 

  

Utdrag ur Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 
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Protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2020-12-15 

Göteborgs Stad [Norra Hisingen], protokoll 2 (2) 
   
   

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

 

Justeringsdag:  2020-12-15  
 

Underskrifter 

 

Sekreterare 
Karolina Natt och Dag  

  

 

 

Ordförande 
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Göteborgs Stad [Norra Hisingen], tjänsteutlåtande 1 (7) 
  

   

Yttrande på remiss från Socialdepartementet, 
Betänkande Hållbar Socialtjänst, En ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47) 
Förslag till beslut 

1. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen tillstyrker förslag gällande En ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47).  

2. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen översänder tjänsteutlåtande som sitt eget 
yttrande till Kommunstyrelsen.  

3. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att 
göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstlagens uppgifter. 
Syftet med uppdrag är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med 
individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika 
möjligheter och rättigheter.  
 
Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser med ett förebyggande och 
kunskapsbaserat perspektiv. Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag 
beträffande socialtjänstlagens struktur och konstruktion, tillgång till en mer jämlik, 
jämställd och likvärdig socialtjänst, en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt 
strukturellt förebyggande arbete och minskar behovet av individuella insatser. Översynen 
ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av god 
kvalitet inom befintliga ram. 
 
Norra Hisingens Stadsdelsnämnden har fått i uppdrag att lämna ett remissvar gällande 
förslag på ny Socialtjänstlag. Remissvaret ska skickas till Stadsledningskontoret (SLK) 
senast 16 december 2020. Det är slutligen kommunstyrelsen som skickar Göteborgs stads 
remissvar till Socialdepartementet.  

Förvaltningen ger följande synpunkter: 

Förvaltningen står bakom de förslag på ny socialtjänstlag som är framtaget i utredningen 
men väljer att ge följande synpunkter: 

- Förslaget i utredningen medför att förebyggande perspektivet stärks.  

Norra Hisingen 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-10-21 
Diarienummer N140-0616/20 
 

Handläggare 
Yasmin Andersson, verksamhetsutvecklare IFO-FH 
Cecilia Jaruta, verksamhetsutvecklare ÄO-HS 
Telefon: 031- 366 84 12 
E-post: yasmin.andersson@norrahisingen.goteborg.se 
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- Gällande insatser utan behovsprövning ställer sig förvaltningen bakom att det 
föreslås ges möjlighet för kommuner att anpassa insatser efter lokala 
förutsättningar och behov. En av insatserna som utredningen föreslår kan vara 
utan behovsprövning är korttidsvistelse. Förvaltningen är dock tveksam till att 
korttidsvistelse inte ska föregås av en behovsprövning. 

- Det sociala perspektivet förstärks i samhällsplaneringen men det finns en risk att 
det är för vagt formulerat och därmed inte komma prioriteras vid nyproduktion/ 
planer framåt.  

- Särskild avgift slopas. Detta ser förvaltningen som positivt då avgiften i sig inte 
är ett redskap för att byggnationen av till exempel nya bostäder ska komma till 
stånd.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Av direktiven framgår att de förslag som utredning lägger fram ska åstadkomma en 
hållbar socialtjänst. En av utredningens utgångspunkter har varit att få till långsiktiga 
förändringar som påverkar både människor och kommuner positivt samt ger 
förutsättningar för en hållbar socialtjänst. 
 
En annan utgångspunkt har varit att utredningen inte får lägga förslag som är 
kostnadsdrivande eller ambitionshöjande. Utredningen har därför utgått från och 
analyserat hur socialtjänsten kan ges möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett mer effektivt 
sätt som inte medför ökade kostnader. 
 
Däremot föreslås genomgripande och omfattande ändringar vad gäller inriktning och 
fokus för socialtjänsten. Om och i så fall i vilken utsträckning ett kommande förändrings- 
och omställningsarbete för socialtjänsten kan komma att innebära kostnader kan 
förvaltningen inte svara på. 

Utredningen föreslår i regel förändringar som innebär att kommunen får utökade 
möjligheter att utforma socialtjänsten på nya sätt. Detta innebär att kommunen kommer 
att ha stort inflytande över i vilken takt och på vilket sätt socialtjänsten kan och ska 
förändras för att svara an mot en ny lagstiftning. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Den sociala dimensionen är omhändertagen på flera sätt i förslaget. 
 
Syftet med att regeringen gav en särskild utredare uppdraget att göra en översyn av 
socialtjänstlagen är att utforma en socialtjänst som bidrar till en social hållbarhet med 
individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika 
möjligheter och rättigheter. 
 
Socialtjänstlagen har utformats med syfte att den ska vara en målinriktad ramlag och de 
mål som anges i lagen har stor betydelse för hur socialtjänstlagens verksamhet inriktas 
och utformas. I socialtjänstlagens inledande målbestämmelse anges att samhällets 
socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska 
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och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 
Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 
 
Genom tilläggsdirektiv (dir. 2018:69), beslutat den 19 juli 2018, fick utredningen i 
uppdrag att se över barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen. I förslaget ska bland annat 
barnets bästa beaktas. Barnen ska ha rätt till information och den ska ges utifrån barnets 
ålder, mognas och individuella förutsättningar. Barnet ska även har rätt att framföra sin 
åsikt kring sin situation, höras utan vårdnadshavarens samtycke eller närvaro. Barnen ska 
även ges möjlighet att välja att inte framföra sina åsikter och detta ska respekteras. 
Utredningen ger förslag på att uppföljningen ändras av ett barns situation när en 
utredning som gäller barnets behov av stöd och skydd avslutas utan beslut om insats. 
Förslaget är att uppföljningstiden förlängs från två månader till sex månader.  
 
Utifrån dessa ovan givna förslag menar förvaltningen att barnrättsperspektivet stärkts 
utifrån flera synvinklar. Barnets respekteras i högre grad utifrån sina åsikter och ska 
inkluderas genom att information lämnas på ett sätt som barnet kan förstå. 
 

Bilagor 
1. Hållbar Socialtjänst- En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 del 1 

2. Hållbar Socialtjänst- En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 del 2 

 

 

Beslutet ska skickas till:  
Stadsledningskontoret  

  



 

Göteborgs Stad [Norra Hisingen], tjänsteutlåtande 4 (7) 
   
   

Ärendet  
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare 
med uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och 
vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39). 

Norra Hisingens stadsdelsnämnd har fått i uppdrag att lämna ett remissvar gällande 
förslag på ny Socialtjänstlag. Remissvaret ska skickas till Stadsledningskontoret senast 16 
december 2020. SLK ska sedan sammanställa från de sex förvaltningar som lämnar svar 
ett gemensamt svar som skickas till Socialdepartementet. 

Beskrivning av ärendet 
Utredningens arbete och uppdrag 
Syftet med uppdraget är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med 
individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika 
möjligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten erbjuda behovsanpassade insatser 
med ett förebyggande och kunskapsbaserat perspektiv. 
Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag på socialtjänstlagens struktur och 
konstruktion, tillgång till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst, en hållbar 
socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och minskar behovet 
av individuella insatser samt socialtjänstlagens uppdrag. Översynen ska resultera i en 
lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom 
befintliga ramar. Lagstiftningen ska ge utrymme att ta tillvara medarbetarnas kompetens 
för att utveckla verksamheten och att fokusera på kärnverksamheten. De förslag som 
utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan att leda till ökade kostnader för stat och 
kommun. 

Utredningen har under sitt arbete haft en kontinuerlig dialog med för uppdraget relevanta 
myndigheter och organisationer. Utredningen har även haft löpande kontakter och samtal 
med andra pågående utredningar. Utöver den av regeringen beslutade och förordnade 
parlamentariska referensgruppen, har utredningen lagt stor vikt vid att inhämta 
synpunkter för organisationer som företräder brukarna som i många fall kommer i kontakt 
med socialtjänstens verksamheter.  

Utredningens utgångspunkter 
Utredningen har som utgångspunkt för sitt arbete haft såväl ett individ- som 
verksamhetsperspektiv. Båda perspektiven hänger tätt samman och utredningens mål har 
varit att åstadkomma förbättringar i lagstiftningen som påverkar människor och 
kommuner positivt. Det handlar om möjligheten att ge och rätten att få behov 
tillgodosedda. Det handlar om att kunna lyssna på och bli lyssnad till och tillsammans 
skapa delaktighet i vård, omsorg och behandling. Det handlar om att kunna ge och kunna 
få stöd och hjälp tidigt och när någon behöver det. Och det handlar om att kunna erbjuda 
och ta del av stöd och hjälp på ett enkelt sätt och nära till hands. 
Av direktiven framgår att de förslag som utredningen lägger fram ska åstadkomma en 
hållbar socialtjänst. En av utredningens utgångspunkter har varit att få till stånd 
långsiktiga förändringar som påverkar både människor och kommun positivt och ger 
förutsättningar för en hållbar socialtjänst. En annan utgångspunkt har varit att utredningen 
inte får lägga förslag som är kostnadsdrivande eller ambitionshöjande. Utredningen har 
därför utgått från och analyserat hur socialtjänsten kan ges möjlighet att utföra sitt 
uppdrag på ett bättre och mer effektivt sätt. Utifrån dessa utgångspunkter har utredningen 
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identifierat några områden som bedöms vara särskilt viktiga för att åstadkomma en 
hållbar socialtjänst och som säkerställer att samhällets resurser används till största 
möjliga nytta för medborgarna och på ett effektivt sätt. 

De större förslagen som utredningen presenterar i betänkandet 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. Förslaget bildar tillsammans en helhet i vilken de olika 
delarna är beroende av och förutsätter varandra. 

Utredningen har lämnat några frågor utan ställningstagande eller utredningsunderlag. Det 
gäller bland annat uppdraget att se över om det finns behov av att införa ett krav på 
socialt ansvarig samordnare. Utredningen har också avgränsat sig från frågan om 
samverkan mellan huvudmän. Detta då utredningen tidigt kunnat konstatera att 
problemen med samverkan är svåra att lösa genom reglering. Att kommuner, regioner och 
andra huvudmän ska samverka framgår redan av lagen idag. På vilket sätt, och hur det ska 
gå till, har utredningen inte ansett vara en fråga att lösa inom ramen för lagstiftningen.   

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till ny socialtjänstlag och bedömer att de 
föreslagna förändringarna kommer att bidra till en utveckling av socialtjänsten. Tydligare 
struktur och modernisering samt förenkling av begreppsapparaten är bra. Förvaltningen 
har valt att ge synpunkter på vissa specifika avsnitt enligt nedan. 

Det förebyggande perspektivet 

Utredningens förslag 
Det finns idag ett stort antal människor i utanförskap i samhället, vilket leder till 
mänskligt lidande och ohälsa. Det leder dessutom till en ineffektiv användning av 
offentliga resurser. Sociala problem orsakar mänskligt lidande och stora kostnader för 
samhället. För att motverka detta och minska framtida behov av insatser till enskilda 
anser utredningen att socialtjänsten behöver lägga större fokus på förebyggande arbete. 
Tidiga och förebyggande insatser kan bidra till att tidpunkten för mer ingripande vård- 
och omsorgsinsatser skjuts fram eller i bästa fall förhindras. 
 
Förvaltningens synpunkter 
I utredningen stärks det förebyggande perspektivet. Men det är inte tydligt formulerat vad 
som menas och i utredningen nämns inte något om det uppsökande uppdraget vilket är en 
del i att arbeta förebyggande. Uppsökande arbete är en viktig del av ett förebyggande 
arbete om socialtjänsten ska nå människor, barn och unga i tidigt skede. Socialtjänsten 
ska vara proaktiv och befinna sig på arenor där människor är i sin vardag. 
 
Att i ett tidigt skede förebygga sociala problem är ett sätt att använda resurser på ett 
kostnadseffektivt sätt men detta måste såklart utformas efter det lokala behovet. På vissa 
platser behövs inga öppna mötesplatser för att förebygga social oro eller sociala problem. 
I andra geografiska områden är detta helt avgörande. Det handlar om mötesplatser för 
ungdomar såväl som för personer med demens och sociala behov samt uppsökande 
verksamhet såsom samverkan med skola, träffpunkter med mera. 
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Det förbyggande arbetet kräver hög kompetens inom förvaltningarna eftersom det först är 
efter noggranna analyser som insatser kan utformas, genomföras och utvärderas. Detta 
ställer krav på att de andra bitarna i lagförslaget verkställs, såsom en socialtjänst som 
bygger på vetenskap och evidens. 
 
Insats utan behovsprövning 

Utredningens förslag 
Utredningen föreslår en befogenhet som innebär att socialnämnden kan besluta att en 
eller flera insatser ska tillhandhållas utan föregående individuell behovsprövning. 
Bestämmelsen är ett komplement till rätten till bistånd. En av utredningens utgångspunkt 
har varit att det ska vara möjligt för kommunerna att anpassa utbudet av insatser efter 
lokala förutsättningar och behov.  
Utredningen strävar efter att ställa så få begränsningar som möjligt i fråga om vilka 
insatser som ska kunna tillhandahållas utan behovsbedömning. Utredningen har bedömt 
att vissa insatser ska undantas från möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående 
individuell behovsprövning. 

Förvaltningens synpunkter 
Gällande insatser utan behovsprövning ställer sig förvaltningen bakom att det föreslås ges 
möjlighet för kommuner att anpassa insatser efter lokala förutsättningar och behov. Det 
finns insatser som skulle gynnas av en enklare handläggning, där dokumentationen idag 
har orimligt höga krav. Redan idag är det en möjlighet med förenklat beslutsfattande 
inom hemtjänsten. 
En av insatserna som utredningen föreslår kan vara utan behovsprövning är 
korttidsvistelse. Förvaltningen är dock tveksam till att korttidsvistelse inte ska föregås  av 
en behovsprövning. En korttidsplats innebär tillfällig vård och omsorg dygnet runt och de 
personer som vistas på korttid har en stor variation på sina vård och omsorgsbehov. För 
de personer som beviljats en korttidsplats för att anhörig ska få avlösning i hemmet 
arbetar verksamheten med att den enskilde kan planera sin vistelse utifrån det antalet 
dagar som beviljats. Många av de som kommer från sjukhus till korttidsplats har 
komplexa behov av hälso- och sjukvård. För att kunna säkerställa den medicinska och 
sociala säkerheten bedömer därför förvaltningen att korttidsvistelse är en insats som 
behöver föregås av en behovsprövning.   

Ett annat skäl för behovsprövning av korttidsvistelse är för att säkerställa kommunens 
möjligheter att planera behovet av antalet platser. Utredningen specificerar inte hur detta 
ska gå till, inte heller vem som initierar ett avslut av en korttidsvistelse. Ur detta 
perspektiv ser förvaltningen en risk med att korttidsvistelse utan behovsprövning kan leda 
till ett ökat behov av antal platser och då medföra en ökad kostnad.  

Samhällsplanering 
 
Utredningens förslag 
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 § plan- och bygglagen, ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den sociala miljön.  
Förvaltningens synpunkter    
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Utredningen har övervägt att föreslå en lagstadgad skyldighet att upprätta årliga sociala 
rapporter, men valt att inte göra det med hänvisning till att man menar att formen kan bli 
för styrande utan menar att kommunen ska säkerställa att det finns metoder för att samla 
in de uppgifter och analyser som socialtjänsten har.  
Förvaltningen ser dock en risk med att i lagstiftningen inte tydliggör hur denna 
samverkan ska ske och formaliseras, vilket av utredningen också nämns som en historisk 
förklaring till att socialnämnderna haft svårt att hitta en effektiv form för medverkan. Det 
bör i sammanhanget framhållas att stadsutvecklingsarbete i en socialnämnd, som inriktas 
mot samhälls- eller gruppnivå, kan upplevas diffust och otydligt i förhållande till 
organisationens arbete med målgrupper på individnivå, varför väsentligt ökad tydlighet är 
att föredra för att stärka den delen av det förebyggande arbetet.  
 

Bestämmelser om särskild avgift upphävs 

Utredningens förslag 
Idag har alla kommuner en skyldighet att rapportera beslut som ej blivit verkställda inom 
tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO kan sedan ansöka om en 
särskild avgift där kommunen kan bli utdömda till att betala en avgift för att de ej 
verkställt ett beslut inom rimlig tid. I utredningen föreslås det att den särskilda avgiften 
upphävs och att rapportering av ej verkställda beslut sker var sjätte månad istället för 
varje kvartal.  
 
Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen ställer sig positiv till denna förändring då förklaringen i det flesta fall 
varför beslut inte verkställs inom skälig tid är att den beslutade insatsen inte finns att 
tillgå. De grundläggande problemen och bakomliggande orsakerna till de långa 
väntetiderna beror inte på att kommunerna trotsar lagstiftningen. I stället bottnar det i 
problem med resurser och planering. Utredningen anser att problemet med ej verkställda 
beslut kan lösas på ett bättre sätt än med sanktionsavgifter. I stället kan kommunernas 
ansvar för planering utvidgas. 
Men då rapportering även sker av andra insatser enligt Lagen om stöd och service (LSS) 
bör översyn även ske av detta avsnitt i denna lag och förändring göras så att lagarna blir 
likstämmiga i krav och strukturen för ej verkställda beslut. 

 
 

 

Camilla Blomqvist 

 

Stadsdelsdirektör 
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§ 235 Svar på remiss - Hållbar socialtjänst - 
En ny socialtjänstlag  

0485/20 
Social resursförvaltning har 2020-10-27 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Beslut 
Social resursnämnd tillstyrker betänkandet om förslag till ny socialtjänstlag.  

Social resursnämnd beslutar att översända tjänsteutlåtandet som nämndens eget yttrande 

till stadsledningskontoret för vidare beredning. 

Social resursnämnd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Dag för justering 

2020-12-16 

 

Vid protokollet 
 

 

Sekreterare 

Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 

 

Justerande 

Sara Carlsson Hägglund 
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Bilaga 8 

 
 
Till Socialdepartementet 
s.remissvar@regeringskansliet.se och s.sof@regeringskansliet.se 

 

Remissyttrande – Hållbar socialtjänst – Ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47). (Socialdepartementets diarienummer 
S2020/06592) 
 

Sammantaget 
Socialdepartementet har gett Göteborgs Stad tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad 
remiss. Remissvaret ska ha inkommit till Socialdepartementet senast 1 februari 2021. 

Göteborgs Stad ställer sig i huvudsak positiv till förslagen och tillstyrker utredningens 
förslag med beaktande av nedan beskrivna synpunkter, bland annat gällande insatser utan 
behovsprövning samt definitionen av socialtjänst. Göteborgs Stad avstyrker den 
förändring som föreslås i plan- och bygglagen (PBL). 

Slutbetänkandet – En hållbar socialtjänst är en genomarbetad och välskriven utredning. 
Ny socialtjänstlag föreslås att träda i kraft 1 januari 2023 och kan innebära stor 
omställning av socialtjänstens arbetssätt på lång sikt.  

En ny socialtjänstlag 

Kapitel 4. En ny socialtjänstlag 
Göteborgs Stad ser positivt på utredningens ansats om att gå bort detaljreglering för att 
socialtjänstlagen ska återfå karaktären av ramlag. Det bidrar till större utrymme för 
flexibilitet, individuella anpassningar och helhetssyn på individen.   

Kapitel 5. Lagens tillämpningsområde 
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning om att det bör anges i socialtjänstlagen  
vad som avses med socialtjänst för att på så sätt avgränsa lagens tillämpningsområde. 
Göteborgs Stad är positiv till utredningens förslag men anser att det behöver utredas 
ytterligare vilka konsekvenser förslaget innebär för målgrupperna i LSS. 

Förslaget till definition innebär att verksamhet enligt LSS inte omfattas av begreppet 
socialtjänst. Utredningen skriver att “frågan om huruvida verksamhet enligt LSS utgör 
socialtjänst har uppmärksammats i olika sammanhang. Anledningen till att denna 
verksamhet, enligt utredningens förslag, inte omfattas av begreppet socialtjänst är i första 
hand att det i LSS redan finns heltäckande bestämmelser om handläggning av ärenden, 
genomförande av beslut med mera. LSS står, så att säga, på egna ben och det finns därför 
ingen anledning att tillämpa socialtjänstlagens bestämmelser om till exempel 
handläggning och dokumentation. Vidare framstår det inte som möjligt eller lämpligt att 
låta utredningens förslag om vetenskap och beprövad erfarenhet gälla verksamhet enligt 
LSS”.  

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:s.sof@regeringskansliet.se
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Göteborgs Stad vill uppmärksamma Socialdepartementet på: 

• de skillnader som LSS-utredningen och denna utredning innehåller, inte minst utifrån 
en farhåga om att lagstiftningen i LSS kan hamna efter i utvecklingen,  

• att det finns behov av vidare konsekvensanalyser utifrån förslaget om att verksamhet 
enligt LSS inte ska definieras som socialtjänst och  

• att det finns delar där LSS inte ”står på egna ben” 

Göteborgs Stad bedömer att ställningstagandet ger utrymme för frågeställningar i 
förhållande till målgruppen personer med funktionsnedsättning och anser att det behöver 
utredas ytterligare vilka konsekvenser förslaget innebär för målgrupperna i LSS. 
Utgångspunkten för Göteborgs Stads ställningstagande är att LSS är en 
rättighetslagstiftning som samspelar med och kompletterar den ramlag som 
socialtjänstlagen utgör. Att utesluta LSS ur begreppet socialtjänst riskerar att leda till att 
helhetsperspektivet kan gå förlorat. Exempelvis i ett samhällsperspektiv då erfarenheter 
från personer med insats enligt LSS inte kommer att beaktas i samhällsplaneringen samt 
ur ett individuellt perspektiv då det blir en skarpare gränsdragning mellan SoL och LSS i 
handläggningen.  

LSS utredningen, SOU 2018:88, har nyligen varit utskickad på remiss. Göteborgs Stad 
skrev i remissvaret att ”förslagen i utredningen Hållbar socialtjänst, en ny socialtjänstlag, 
SOU 2020:47, behöver beaktas i arbetet med den nya LSS. Eventuella beslut om att 
upphäva särskild avgift bör vara lika i både LSS och SoL. Utredningen om 
socialtjänstlagen anser vidare att socialtjänsten ska främja både jämlika och jämställda 
levnadsvillkor. Göteborgs Stad anser att jämställda levnadsvillkor bör betonas på ett 
liknande sätt i en ny LSS. I förslaget till ny socialtjänstlag finns även ett förslag om en 
kompletterande bestämmelse till 37 § förvaltningslagen som ska ge lagligt stöd för att 
ändra gynnande beslut vid väsentligt ändrade förhållanden. Någon motsvarande 
bestämmelse har inte föreslagits vad gäller nya LSS. Det är naturligtvis av stor vikt att det 
är tydligt för enskilda under vilka förutsättningar en myndighet kan ändra ett gynnande 
beslut, inte minst för förutsägbarheten. Eftersom många personer har insatser enligt både 
socialtjänstlagen och LSS framstår det som viktigt att lagarna är harmoniserade på det här 
området”.                                                                                                           

Göteborgs Stad kan konstatera att LSS-utredningen även saknade förslag om kvalitet och 
kunskapsbaserad verksamhet motsvarande de förslag som finns i föreliggande SOU. 
Dessa förslag bedömer Göteborgs Stad vara viktiga även för enskilda som omfattas av 
LSS och får stöd enligt den lagstiftningen. Dessutom är det många personer som får 
insatser från båda lagstiftningarna.  

Utredningen framhåller att LSS innehåller heltäckande bestämmelser om bland annat 
handläggning av ärenden och genomförande av beslut. Även om LSS, som utredningen 
framför, i många delar står på egna ben så ser Göteborgs Stad att det finns vissa 
situationer där så inte är fallet. Till exempel så saknar LSS bestämmelser som tydligt 
anger att sådana familjehem som avses i 9 § 8 LSS ska vara utredda.  

Göteborgs Stad konstaterar också att uppgiftsskyldigheten i 15 kap. 5 § SoL, som gör att 
de av kommunens nämnder som bedriver socialtjänstverksamhet kan lämna uppgifter till 
varandra om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten eller sådana uppgifter 
som behövs för fördelning av platser i de särskilda boendeformerna, inte omfattar 
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verksamhet enligt LSS. Nämndernas möjlighet att samverka med andra nämnder inom 
kommunen kommer ur sekretesshänseende därför se olika ut beroende på om det är 
socialtjänst- eller LSS-verksamhet. 

Kapitel 6. En mer enhetlig begreppsanvändning 
Göteborgs Stad anser att de är bra att begrepp förändras till att bli mer stringenta och 
tidsenliga.  

Utredningen föreslår att begreppet service tas bort. Det föranleder förslag att 
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.                                                                                          
Göteborgs Stad föreslår att begreppet omsorg ska ersätta omvårdnad i omformuleringen 
av särskilt boende.                                                                                                
Bestämmelsen i nuvarande 3 kap. 1 § femte strecksatsen socialtjänstlagen föreslås 
omformuleras till att ange att socialnämnden ska erbjuda insatser i form av rådgivning, 
omsorg, vård, stöd och annan hjälp till enskilda som behöver det. Begreppet omvårdnad 
finns inte heller definierat i socialstyrelsens termbank vilket talar för att omsorg 
alternativt vård och omsorg är bättre valt begrepp än omvårdnad. Många kommuner 
väljer dessutom att benämna sina särskilda boenden för vård- och omsorgsboende. 

Gällande förslaget om att använda begreppet insatser anser Göteborgs Stad att det saknas 
resonemang och definitioner av vad rådgivning, omsorg, vård, stöd och annan hjälp 
innebär. Detta utgör som Göteborgs Stad ser det ett ramverk för socialtjänstens uppgifter i 
förhållande till enskilda. Definitionerna blir även ett stöd för kommunerna vid planering 
av insatser.  

Att det saknas definition av de insatser som socialtjänsten ska erbjuda i form av 
rådgivning, omsorg, stöd och annan hjälp kan också få konsekvenser för hur 
socialtjänsten ska verka utifrån reglerna om kommunens yttersta ansvar för att enskilda 
får det stöd och den hjälp som de behöver. Det råder idag en viss osäkerhet i 
gränsdragningen mellan kommunernas och andra huvudmäns ansvar vilket kan få 
konsekvenser för kommunernas agerande. Utredningen framhåller att det i arbetet 
framkommit att reglerna ansetts vara ett problem bland vissa av socialtjänstens 
företrädare. Utredningen anser dock inte att det ingått i uppdraget att se över principen 
om det yttersta ansvaret varför frågan inte har behandlats i arbetet. Göteborgs Stad vill 
dock i sammanhanget framhålla att det vore önskvärt med en sådan genomgång av 
reglerna. Med de föreslag som utredningen nu lägger finns risk att det skapas nya 
frågeställningar kopplat till kommunens yttersta ansvar.  

Kapitel 7. Socialtjänstens mål 
Göteborgs Stad anser att tillägget om jämställda levnadsvillkor är positivt men vill skicka 
med nedanstående synpunkter. 

Utredningen konstaterar att det finns begränsningar med att identifiera omotiverade 
skillnader enbart utifrån kön. Det är viktigt att vara medveten om att skillnader kan vara 
relaterade till kön och samtidigt exempelvis till ålder, socioekonomisk status, härkomst, 
sexuell läggning, funktionsförmåga och bostadsort. Således finns risker med en för snäv 
och inte tillräckligt inkluderande definition av jämställdhet. 
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Göteborgs Stad vill i sammanhanget framhålla statistiska centralbyråns nya rapport 
”lämna ingen utanför – Statistisk lägesbild av genomförande av Agenda 2030 i Sverige, 
oktober 2020”. Bland annat betonar rapporten, på samma sätt som utredningen, att data 
saknas för flera av de grupper som är mest utsatta. 

Göteborgs Stad delar utredningens ställningstagande om att ge lämplig myndighet 
uppdrag att genomföra en fördjupad beskrivning och analys av aspekter av genusbias 
inom socialtjänstens område för att stödja bland annat kommuner i kompetens- och 
verksamhetsutveckling. 

I utredningen betonas vikten av det förebyggande arbetet inom socialtjänsten för att nå en 
hållbarbar socialtjänst. Utredningen föreslår därför att socialtjänsten ska ha ett 
förebyggande perspektiv. Med ett förebyggande perspektiv avses ett synsätt där 
socialtjänsten inom sin verksamhet lyfter fram och ser möjligheten att hantera 
socialtjänstens uppgifter proaktivt. Att ha ett förebyggande perspektiv innebär att 
socialtjänsten i alla avseenden ska uppmärksamma behovet av och förutsättningarna för 
förebyggande arbete. Genom att reglera det förebyggande arbetet som ett perspektiv 
samlas och tydliggörs socialtjänstens förebyggande uppdrag och arbete på alla nivåer. På 
så sätt betonas även värdet av förebyggande och tidiga insatser. Göteborgs Stad delar 
utredningens bedömning av värdet av ett förebyggande perspektiv men vill samtidigt 
framhålla att de ekonomiska konsekvenserna för en sådan inriktning inte är tillräckligt 
utredda (se vidare nedan under ekonomiska konsekvenser). 

Kapitel 8 Lagens inriktning på vissa grupper 
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning och anser att den indelning som gjorts är 
väl avvägd. 

Övergripande planering 

Kapitel 9. Samhällsplanering 
Göteborgs Stad bedömer sammanfattningsvis att det sociala perspektivet kan och bör 
stärkas inom PBL. En sådan utredning bör emellertid ta ett helhetsperspektiv och inte 
göras inom ramen för en ny socialtjänstlag. Göteborgs Stad anser därför att förslaget bör 
avstyrkas.  

Göteborgs Stad är positiv till att utredningen belyser hur viktig samhällsplaneringen är i 
förhållande till den sociala livsmiljön. En ökad hänsyn till sociala aspekter samt en 
inriktning för en långsiktig utveckling av social miljö kan vara en väg framåt gentemot 
den målbild som den nya hållbara socialtjänstlagen eftersträvar. Göteborgs Stad har 
emellertid några synpunkter utifrån utredningens förslag till förändring i PBL. I 
utredningen framgår inte tydligt hur föreslagna förändringar förhåller sig till redan 
befintliga skrivelser i lagtexten. Hänsyn till en social dimension finns idag i PBL:s 
portalparagraf, 1 kap 1 §. Vidare framgår det 2 kap 3 § 2p att planläggning ska, utifrån 
social synpunkt, främja en god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper. 

Göteborgs Stad har upprättat långtgående arbetssätt för att arbeta med sociala erfarenheter 
i planprocessen, genom barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvensanalyser - ett 
arbete som ytterligare kan tänkas stärkas genom skärpningar i PBL. Genom dessa verktyg 
ges värdefulla sociala erfarenheter och ett befolkningsperspektiv till den fysiska 
planeringen. Göteborgs Stad anser således att förslaget i sig är positivt, men det hade varit 
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önskvärt med ett helhetsgrepp i PBL, istället för mindre justeringar. Den förändring som 
föreslås i utredningen är inte given att bidra till förändring då bärande delar redan kan 
tolkas in i 1 kap 1 § samt 2 kap 3 § 2p. Det hade också varit önskvärt att mer tydligt 
beskriva vad som ingår i begreppet sociala aspekter, social livsmiljö och social hållbarhet 
och hur detta ska spela in i samhällsplaneringen i förhållande till fysisk planering utifrån 
PBL. 

Kapitel 10. Planering av insatser 
Utredningen föreslår ett lagstadgat ansvar för att kommunen ska planera sina insatser för 
enskilda. Med förslaget utökas kommunen ansvar att gälla hela socialtjänsten och inte 
som idag begränsat till äldre personer och personer med funktionsnedsättning.  

Göteborgs Stad ställer sig positiv till förslaget och delar utredningen bedömning. 
Förslaget om en utökad planeringsskyldighet bedöms på ett bättre sätt, än reglerna om 
särskild avgift, komma till rätta med problemen med ej verkställda beslut. 

En förändrad rapportering av ej verkställda beslut från en gång i kvartalen till en gång var 
sjätte månad är positivt och leder till minskad administration för kommunen. 

Kapitel 11. Kvalitet inom socialtjänsten 
Göteborgs Stad bedömer att förslagen ligger i linje med utredningens helhetsgrepp och 
tillstyrker. 

Kapitel 12. Uppföljning 
Göteborgs Stad tillstyrker förslaget om att nuvarande bestämmelse om att kvalitet i 
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras kompletteras med ett 
uttryckligt krav på uppföljning 

Kapitel 13. Bemötande 
Göteborgs Stad tillstyrker utredningens föreslag att det införs ett krav på respektfullt 
bemötande. Mötet med mellan den enskilde och socialtjänsten är en av de viktigaste 
faktorerna för god kvalitet 

Kapitel 14. En kunskapsbaserad socialtjänst 
Göteborgs Stad tillstyrker utredningens förslag att det införs en ny bestämmelse om att 
socialtjänstens verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet.  

Det finns behov av att stärka den fortsatta utvecklingen av en kunskapsbaserad 
socialtjänst och ett tydliggörande i socialtjänstlagen kan skapa långsiktiga och stabila 
förutsättningar för denna utveckling. Det skapar också bättre förutsättningar för att 
utveckla verksamheten och säkerställa insatser av god kvalitet utifrån den enskildes 
behov.  

Göteborgs Stad kommer behöva stöd i arbetet och välkomnar utredningens förslag om att 
lämplig myndighet får i uppdrag att lämna förslag till hur stödet till systematisk 
uppföljning inom socialtjänsten kan utvecklas.  

Kapitel 15. Nationell statistik 
Göteborgs Stad tillstyrker utredningens förslag om att införa en ny socialtjänstdatalag. En 
viktig förutsättning för utvecklandet av en kunskapsbaserad socialtjänst är nationell 
uppföljning och analys av inte enbart vilka insatser som ges, utan också vilka resultat som 
dessa ger över tid och till vilka målgrupper. Sådana beslutsstöd saknas i stor utsträckning 
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idag. Dessutom kan ett socialtjänstdataregister vara en god datakälla för, utvärdering, 
uppföljning och forskning. Genom ett socialtjänstdataregister ökar socialtjänstens 
möjligheter att utveckla verksamhet och kvalitet.   

Det är bra att det framgår av lagen att personuppgiftsansvaret ligger på Socialstyrelsen så 
att inga oklarheter uppstår i den frågan. 

Insatser till enskilda 

Kapitel 16. Insatser efter behovsprövning- bistånd 
Göteborgs Stad tillstyrker utredningens förslag om att begreppet ”skäliga 
levnadsförhållanden” ska ersätta ”skälig levnadsnivå i den bestämmelse som reglerar 
rätten till bistånd för livsföringen. 

Göteborgs Stad delar utredningens bedömning att levnadsförhållanden är ett mer 
ändamålsenligt begrepp än levnadsnivå för insatser som avser livsföring i övrigt.  

Kapitel 17. Insatser utan behovsprövning 
Göteborgs Stad bedömer sammantaget att det är bra att öppna för alternativa sätt att ge 
enskilda insatser och tillstyrker förslaget. Det är positivt att det är en befogenhet vilket 
innebär att varje kommun kan anpassa sin socialtjänst till olika lokala behov. 

Göteborgs Stad anser att utöver redan definierade insatser som inte ska få tillhandahållas 
utan föregående behovsprövning ska även HVB för vuxna, korttidsboende och skyddat 
boende för våldsutsatta undantas.  

HVB, korttidsboende och skyddat boende för våldsutsatta är insatser som är förenade 
med höga kostnader för kommunen. Att låta enskilda utifrån kommunens riktlinjer själva 
avgöra när de har behov av sådana platser kan riskera ett överutnyttjande och på så sätt 
inte komma enskilda till del som har biståndsbedömda behov. Det kan även innebära att 
tillgängligheten utökas för resursstarka grupper men riskerar att försämra 
förutsättningarna för de enskilda som inte är så resursstarka. Göteborgs Stad bedömer att 
det också kan finnas en risk att utförande verksamheter ”värjer sig” mot att ta emot 
enskilda med komplex problematik för att fokusera på enskilda som har en lättare 
problematik.  

Korttidsboende är en insats som inte är ett stadigvarande boende, men omfattas av 
begreppet särskilt boende. Med detta följer också att kommunerna har ett hälso- och 
sjukvårdsansvar. Det är vanligt att enskilda kommer till korttidsplats direkt efter en 
sjukhusvistelse. Inte sällan har personer aktuella för korttidsplats omfattande behov av 
både socialtjänst och hälso- och sjukvård, och många av placeringarna kräver god 
förberedelse innan verkställighet. Ansvarsgränserna mellan sjukhus- respektive 
kommunal vård är inte alltid självklara och risk finns att fler enskilda hänvisas till 
kommunernas korttidsplatser.  

Utredningen skriver att det i tidigare förslag framförts är en oro för bristande samordning 
mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården om en biståndsbedömare inte stödjer den 
äldre personen genom att hålla ihop arbetet med behovsprövning, uppföljning och 
samverkan med hälso- och sjukvården efter utskrivning från sjukhus. Utredningen anser 
emellertid att dessa risker kan hanteras genom de regler om samordnad individuell plan 
(SIP) som gäller redan i dag. Göteborgs Stad ställer sig tveksam till att en att en SIP kan 
ersätta nuvarande handläggning. 
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Ytterligare skäl till att undanta korttidsboende, skyddat boende för våldsutsatta vuxna och 
HVB för vuxna anser Göteborgs Stad kan hämtas från utredningens resonemang kring 
insatser utan föregående biståndsprövning och myndighetsutövning. Utredningens 
bedömning är att tillhandahållandet av insatser utan föregående biståndsprövning inte 
kommer utgöra myndighetsutövning. När det gäller öppna insatser anser utredningen att 
det inte kommer bli fråga om att utföraren ska fatta beslut, eftersom det uteslutande är 
den enskilde som avgör om han eller hon ska ta del av en viss insats. Avseende insatser 
som är avgränsade till vissa målgrupper måste den enskilde emellertid visa att han eller 
hon tillhör målgruppen för att ta del av insatsen.  

Utredningen menar att utförarens roll i dessa fall blir att förvissa sig om att den enskilde 
uppfyller socialnämndens villkor. Detta kommer förutsätta en kontroll av vissa faktiska 
förhållanden men någon behovsprövning får inte göras. Utförarens kontroll resulterar i ett 
besked om huruvida den enskilde uppfyller villkoren för att ta del av insatsen men den 
enskildes rätt att ta del av insatsen som sådan påverkas inte enligt utredningen eftersom 
den enskilde när som helst kan ansöka om att få del av samma insats som bistånd.  

För det fall utredningens bedömning inte godtas presenterar utredningen ett alternativt 
förslag som innebär att det ska införas en bestämmelse som gör att kommunerna får 
överlämna viss myndighetsutövning till privata utförare. En sådan konstruktion framstår 
emellertid som främmande och ett mer lämpligt sätt att hantera osäkerheten bör som 
framhålls ovan vara att avgränsa området för vilka insatser som ska kunna ges utan 
föregående individuell behovsprövning.  

Vad gäller utredningens förslag att överlämna viss myndighetsutövning till privata 
utförare så bedömer Göteborgs Stad också att det kan vara kostnadsdrivande om utförare 
får fatta beslut om insatser. Risken finns också att det kan främja oseriösa aktörer. Även 
om kommunen ställer upp villkor kan det i praktiken vara svårt för kommunen att 
motverka en sådan utveckling med tanke på sekretessgränser och eventuella 
begränsningar i dokumentationsskyldigheten. 

Insatser utan föregående biståndsprövning kan leda till att socialtjänsten når enskilda i ett 
tidigare skede, vilket kan ge positiva effekter för enskilda och ur ett samhällsperspektiv. 
Hur det påverkar socialtjänsten långsiktigt i fråga om tidiga insatser leder till mindre 
ingripande insatser från socialtjänsten kan inte bedömas. För detta krävs djupare analyser 
för att se samspel mellan behov och rätt avvägda insatser. Göteborgs Stad ser en risk att 
utredningen kan ha underskattat kostnaderna för kommunerna när det gäller insatser utan 
föregående individuell behovsprövning.  

Göteborgs Stad kan konstatera att en omställning till att ge insatser utan föregående 
biståndsprövning kräver stort förändringsarbete för kommunerna.  

Vidare är Göteborgs Stad positiv till att insatser utan föregående biståndsprövning 
omfattas av dokumentationskrav samt 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.  

Särskilt om barn och äldre 

Kapitel 19. Förtydligat barnrättsperspektiv 
Göteborgs Stad anser att förslagen i kapitlet som rör barn är positiva.  
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Förslaget som rör utökad möjlighet för socialtjänsten att samtala med barn utan 
vårdnadshavarens samtycke kan antas leda till att fler barn i behov av stöd och skydd 
identifieras. Att barn i samband med förhandsbedömning och skyddsbedömning kan prata 
med socialtjänsten utan att deras vårdnadshavare känner till det kan för vissa barn vara en 
förutsättning för att våga berätta hur deras livssituation ser ut. Göteborgs Stad anser att 
förslaget är positivt och stärker skyddet för utsatta barn. 

Utredningen föreslår också att tiden för uppföljning av ett barns situation när en utredning 
avslutats utan beslut om insats eller efter det att en placering i ett familjehem eller i ett 
HVB har upphört ska förlängas från två till sex månader. Göteborgs Stad saknar dock 
överväganden kring om en möjlighet till uppföljning av ett barns situation också skulle 
kunna införas när vissa mycket omfattande öppenvårdsinsatser beviljats som alternativ till 
en placering av barnet, vid så kallade ”hemmaplanslösningar”. Att i dessa situationer, 
vilka utifrån barnets perspektiv och barnets behov av vård och stöd många gånger får 
anses vara likartade, inte ha möjlighet att följa upp situationen för barnet kan te sig 
inkonsekvent. Detta är en fråga som behöver utredas ytterligare.  

Göteborgs Stad är positiv till förslaget om att regeringen bör tillsätta en utredning med 
uppdrag att se över bestämmelserna om gallring av akter som rör barn. Vid en sådan 
utredning bör övervägas om tiden för sekretess ska förlängas. I en sådan utredningen bör 
erfarenheterna utifrån Vanvårdsutredningen beaktas.  

Kapitel 20 – Regleringen av äldreomsorgen 
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning och anser att äldreomsorg inte ska lyftas ur 
socialtjänstlagen för att bli en särlagstiftning.  

En sådan lag kommer inte att förändra förutsättningarna för en sammanhållen vård och 
omsorg om den inte också omfattar bestämmelser för hälso- och sjukvården. 

Om äldreomsorg ska lyftas ur socialtjänstlagen behöver det i så fall utredas och 
analyseras tillsammans med hälso- och sjukvården. 

Övrigt 

Kapitel 26.  Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
Göteborgs Stad tillstyrker utredningen förslag om att författningarna träder i kraft              
2023- 01-01.   

Ekonomiska konsekvenser 
Utredningens bedömning är att lagförslaget avseende förebyggande perspektiv och dess 
implementering är förenat med begränsade kostnader. Vidare skriver utredningen ”den 
möjliga nyttan och besparingarna för såväl kommuner som stat och övriga delar av 
samhället kan bli betydligt större och uppväga kostnaderna. Det finns relativt få 
utvärderingar av effekterna av förebyggande insatser där dessa anges i ekonomiska 
termer. Bilden är likväl entydig: de initiala kostnaderna överskrids, ofta mångfaldigt, av 
framtida besparingar på kort såväl som lång sikt. Värdet och nyttan för den enskilda 
människan går inte att beräkna. Det handlar ytterst om livskvalitet”. 

Göteborgs Stad anser att utredningen saknar djupare analyser av ekonomiska 
konsekvenserna för kommunerna. Framförallt gäller det förslagen om tillgänglig 
socialtjänst, förebyggande perspektiv och insatser utan föregående individuell 
biståndsprövning. För att förslagen inte ska bli kostnadsdrivande krävs att socialtjänsten 
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når enskilda med rätt insatser i ett tidigt skede, innan det blir aktuellt med mer ingripande 
insatser. Lättillgänglighet kan också leda till en ökning av brukare, som visserligen är 
värdefullt för enskilda, men kan leda till ett utökat åtagande för kommunen.  

Eftersom förslaget om insatser utan föregående biståndsprövning är en befogenhet, kan 
kommunerna välja att inte införa sådan insats eller besluta att inte längre tillhandahålla 
sådana insatser om det visar sig bli kostnadsdrivande. Göteborgs Stad anser att det är stor 
brist att utredningen, trots att förslagen inte får vara kostnadsdrivande, lämnar sådana 
förslag samtidigt som man inte gått på djupet med beräkningar kring dessa kostnader. 
Detta försvårar för kommunerna att tillämpa lagförslaget om insatser utan 
behovsprövning och kan leda till att den förändring av socialtjänsten som utredningen 
syftar till inte kommer till stånd.  

Utredningens bedömning om att kommunerna behöver stöd i omställningen och utifrån 
det föreslå att regeringen bör ingå en överenskommelse med SKR i syfte att stödja 
kommunerna att utveckla nya arbetssätt och metoder med anledning av utredningens 
förslag om en hållbar socialtjänst är bra och välkomnas. Att omställningen kräver 
förändrade arbetssätt och medför ”puckelkostnader” framstår som klart. Frågan är om 
stöd i att utarbeta nya metoder och arbetssätt är tillräckligt för att klara omställningen som 
utredningen syftar till utan att kostnaderna för kommunerna ökar långsiktigt. 

 

För Göteborgs Kommunstyrelse 
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